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fhecro 2286 57 
భూమిక 

1968 లో స్తాపన జరిగిన నాటినుంచి ఉన్నత స్థాయిలో బోధన గ్గ 
అట = - . లై థి  భావగా తేలుగు కుదుకుకోవటంలో హే లుగు అకాడమి నిర్వహి స్తున్న 

పాత అందకకీ విశద మెన చే, ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులను అధిగమిస్తూ 

అత్యల్ప వ్యవధానంలో వి స్ఫృతంగా పాఠ్య పశసియ అనువాద, పరా 
వుర్శ ([గంథాలను (పచురించి అకాడమి విద్యా రంగానికి సముచితమైన 
నేవ చేయగల్లింది. అకాడమి (పచురణలు ఎన్నో వునరు దణ కూడా 
పొందినవి. వునరభ్యసన సోమల ద్వారాను, విద్యార్థులు, విద్యాధికులు, 
ఉపాధ్యాయులు ఆస క్రి తోచే స్తున్న సూచనల ద్వారాను ఎప్పటికప్పుడు 
ఈ [గంథాలను మెసగుపరచటంలో కృపి. జకుగుతూ నే వచ్చింది 

అయినా ఒక (క మపద్ధతిలో శాస్త్రీయ దృష్టితో ఆ [గంథాలను గుణ 
పరీక్ష వేయించి పెహప్య్ఫత ముదణలను వెలువరించడానికి అకాడమి 
ఒక (పణాళిక్రను చేపట్టింది. ఈ కార్య [కముంలో విశ్వవిద్యాలయ ఆ'చా 
రులు, క్షోవాగాల ఉపాధ్యాయులు నూకు ఎంతగానో సహాక్షరించినాలు.* 
ఆ గుణపీతు, మూల్యాంకన విధానాల పర్యవసానమే ఈ పరిహ్క్యూతే 
మొ దణము, 

ఈ విధంగా పరిప్క్ఫత ము[దణాలను నెలువరించటానికి వెనుక 

ఆన్న ఆశయాలు రెండు : మొదటిది - అప్పడప్పుడు పాఠ్య[పణాళికలో 
తీసుకొనివచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా ఫు సృ కాలను తీర్చదిదటం, 
రెండవది [గంథాలలో ఉన్న విషయానికి అవసర మైన మేరకు సరికొత్త 
విషయాలు చేర్చటం. 

వుసకంలో ఉపయోగించిన పారిభాసీక పడాల పట్టికలను, 
సమానార్ధ శాలకు పు స్తకం చివర మునుపు ఇవ్వటం జరిగింది. అయితే 
పారిభాషిక పదాలను కూడా పరీక్ష చేయించి పరిహ్మ్ఫృత పదకోశాలను 
వ శాస్తా)ికి ఆ శాస్త్రంగా విడివిడిగాకాని, పరస్పర సన్నిహితత్వం 

ఉన్న . శా స్త్రృవ ర్షంగాగాని, వేరుగా (పకటి స్తున్నాం, ఆ కారణంచేత ఆ 

పటికలను ఇప్పుడు వు స్పకం చివర బ్రవ్యటం లేదు. 

| ఈ (గంధాన్ని ఇంతిక ౦ "కు సమ్ముగంగాను, సుందరంగాను తీర్చ 

దిద్దటానికి సూచనలి స్తే కృతజ్ఞ తతో న్వీకరించగలము. . 
అవాలని 



(పవేశిక 

సంఘసం షేము శనం, చరిత, తత్త్వం అనే [గంథం ఇదివరకు 

1972 లో వెలువడినది. ఇటీవల మారుతూ వస్తూన్న పాఠ్యాంశాలు; 

భారత చేశ (పభుత్వం నిర్వహి స్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్య,కమాలు, 

పంచవర్ష (పణాళికలలో పొందుపరచిన సంఘసంవేమ సేవలు, జాతీయ, 

అంతర్జాతీయ సదస్సులలో విద్యావేత్తలు చర్చించిన సంఘసం వేమ 

విద్యకు సంబంధించిన విషయాలను వురస్క-రించుకొని, మార్పులు, 

చేర్పులుతో “భారత దేశంలో సంఘసంకేమ సేవలు” అనే చేరుతో 

ఈ (గంఛాన్ని రాయటం జరిగింది. 

భారత జేశంలో సంఘసంవేమ సేవల తీరుతెన్నులు మనదేశ 

రి త్రననుసరించి, సామాజిక విలువలు, సంస్కృతిని ఆధారంచేసుకొని 

రూపొందించబడినవి. ఇటీవల ఆరో, ఏడో పంచవర్ష |ప్రణాళీకలద్యారా 

భారత (పభుత్వం దేశంలోని బలహీ నవర్తాలకు, చేద(పజాసీకానికి, 

సమస్యలతో "బాధపడుతున్న రోగులకు, శిశువులకు, బికుకులకు, 

వ్యభిచార వృత్తిలో నున్న స్రీలకు నిరకురాస్యులకు, ఉపాధి లేని 

యునవజనులకు, వయోజనులకు, అనేక పథ కాలను, అభివృద్ధి కార్య 

కిమాలను (ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది. కుటుంబం, త్ర నిను సంవేమ 

చేవలు, యువజన నంవ్నేమ సేవలు, వికలాంగుల సంష్నేమం, గృహ 

వసతి, విద్య, ఉద్యోగిత, సాంఘిక భద్రత, ఆరోగ్యం, పెడ్యూల్లు 

కులాలు, సెడ్యూల్లు తెగలు, 'వెనుకబడినవర్షాల సంవేమం, మొదలగు 

పాఠ్యాంశాలను విపులంగా చర్చించటం జరిగింది. భారతదేశంలో 

సాంఘీక సం మేమ నిర్వహణ, సంఘసం మేవ కార్యక్ర 
మాలలో స్వచ్చంద 

సేవాసంస్థల పాత్రను ప్రత్యేక (పకరణాలలో విఫులికరించడం జరిగింది, 
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1981 జనాభా లెక్క-ల (పకారం, ఇ ఇటీవల అములుపరచిన ఆరో (పణాళిక 

ద్భఫ్యా సమస్యలకు సంబంధించిన గణాంక విషయాలను ఈ వు స్తకంలో 

వెందుపరచడం జెగింది, 

చరితాత్మకంగా భారత బేశంలో సంఘసం శేమ సేవలను సమోాడు 

చేయట మేగాకుండా, రచయితలు |శ్రమతీసుకొని, సాహిత్యాన్ని విషయా. 

లను సేశకరించుకొని, భారత చేశంలోని సంస్కరణలను, సంస్క- రృల 

జీవిత చక్మితలను, స్వచ్చంద సంస్థల పుట్టుపూరో త్తరాలను విఫ్రులంగా 

ఈ [గంథంలో పొందుపరచారు. రచయితలు సంఘసండమ శాస్త్ర 
[గ్రంథాలతో పాటు గత ఆకు పంచవర |పణాళికలకు సంబంధించిన 

(గంఛాలను ఆధ్యయనం చేసి అ నేకవిషయాలను పట్టికలను ఈపు స్త కంలో 

పొందుపర వారు. 

వె వీధంగా. తయారుచేసిన ఈ (గంథం, డ్కిగీ స్థాయిలో 

అధ్యయనంచే స్తున్న సంఘసం షేమశ్యా స్త్ర విద్యార్థులకే శాకండా, సంఘు 

“ల Nn ఆ సంమెమశా స్తు కార్యక ౩ రలకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, స్వచ్చంద సేవా 

సంస్థలకు ఉపయు క కృమవుతుంది. 



1 

- భారతదేశంలో స సంఫు సంతేవు 1 సేవలు 
కణ, (SOCIAL SERVICES IN INDIA ) 

స్ట పరిచయం 
భారతచేశంలో. సనాతన కాలంనుంచీ కూడా సం; ఫసంతేమ 

శీవలు రాజులు, ధనికులు మొదలై న వారిద్వార్తా , జరుపబడుతూ 

ఉండేవి, ఆధునిక. యుగంలో ఈ సంఘ ఘసంత్నేమనే సేవలు పూర్వకాలంలో 

వలేశాక అధునాతనమైన రూపాన్ని వ పొంది ది శాక్క్రీయమైన (కమపద్ధతిని 

డాల్సినవి, 

సమాజంలోని మానవులలో కొందరు జన జన్మతః? గాని, పకృతి 

(పభావంవల్ల గా సి అనేక విధాలై న అం కే శారీరక, మానసిక, సాంఘీక? 

మత, నైతిక సంబంధమైన అశ క తలకు గురి, అవుతూ. ఉంటారు. వారు 

తమ అశ కృతలవల్ల జీవనం - సాగించ లేక, . సమాజానికి ఏ ఏ విధంగానూ 

ఉపయోగపడ లేశ: పోవటమేకాక పరాన్నజీవులు గాను, సమాజానికీ 

బరువుగానూ జీవించవలసి. వ స్తున్నది. కానీ శాస్త్ర విజ్ఞానం ఎ వెరగడం 
వల్లి [పస్తుతం ఇట్లాంటి వారికి వివిధ శా న్ర్రీయ పద్దతుల ద్యారా. సప 

యంచేసి తిరిగి శ కిమంతులను. చేయడం జరుగుతున్నది. అంతేకాక 
ఇటువంటి అశ కతలు, గలిగిన వ్య క కోలు తమ అశ క్షతల వలన. మరింత 

నిస్సహాయులుగా _ మారకుండా వారిలో. . అంతర్ని హితంగా .ఉన్న న్థ్లక్రి 

యము క్టోలను :వారు గు రించేలాగ చేయడం, . వాటిని బహిర్ల తం చేయడం 

జరుగుతుంది. ,.తమ కార్యక్రమాలను. తాము స్వయంగా, నిర్వష్లాంచుకో 

గలరనె' ఆత్మ. విశ్వాసాన్ని వారిలో, కలుగ జేయడం. మొదలై న మూల 

.సూాలన్నీ. ఈ శాస్త్రీయ పద్దతిలో ఉన్నాయి. తద్వారా స్మక్రమమైన 

సంఘ సంకేమ సేవల ద్వారా - వారిని. తిరిగి మామూలు వ్యక్తు కరలుగా | 

తయారు చేయడానికి (పయత్నించడం. జరుగుతుంది, 
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ఈ విధంగా వ్యక్తులు తమ అశ కృతలను పోగొట్టుకోవడానికి 

లేదా అశ క్రతలోనే శ కిని పెంపొందించుకోవడానికి అవసరమైన సహో 
యాలను వివిధ సంధు సంతేవు సేవల ద్యారా అందజేయడం జరుగు 

తుంది. ఇటువంటి సంఘ సంక్నేము సేవలు కుటుంబ సంశేము సేవలు, 

శ్రీ సంతేమ సేవలు, శిశు సంక్నేమజేవలు, యువజన సండశ్నేమసేవలు, 
మూగ గుడ్డ, చెముడు, అవిటి మొదలైన శారీరక, మానసిక అశ కృ 

తలు గలవారికి సంక్నేమ సేవలు, వెనుకబడిన తరగతుల వారికి సుక్నేను 

సేవలు మొదలై నవి, 

ఈ విధంగా సమాజంలో ప్రత్యేక అశ క్ర తలు గల వ్యక్తో కులకు 

(పల్యేక సం శేమ శే సెవా పద్ధతుల ద్యారా స సహాయం చేసి వారికి ప్రనరా 

వాసాన్ని కల్పించడమే సంకు సండేమ సేవల ముఖ నో దేశం. 

బారత దేశంతో సంఘు సంకేమ సేవల అవశ్యకత ఎంతైనా 

ఉంది, ఎందుకంకే పూర్వం మన దేశంలో వెన పేర్కొన్న అశ క తలు 

గల వ్యక్తు రులు సమష్టి! కుటుంబం, కుల వ్యవస్థ, (గామ పంచాయితీలు 

"మొద ల లెన వాటిద్యారా సంరశీంచబడేవారు. కానీ ఆధునిక యుగంలో 

ఇవి విచ్చిన్నం చెందడంవల్ల అశ క్ర కతాపూరితులై న న్య క కులందరూ 

అనాధలుగా మిగిలిపోయినారు. కనుక పీ బాధ్యతిను (పభుత్వం వివిధ 

స్వచ్చంద సే సవాసంస్థలద్వారా వివిధ సంఘ సంకేమ సేవలను ఉపయో 

గించి వీరికి వునరావాసాన్ని కలుగజేయడం 'మొదలు పెట్టింది. సంఘ 

సం తేమ సేవల గురించి కెలుసుకొ నేముందు సంఘనేవ, సంఘ సం కేన 
చేవ, సంఘ సంస్క-రణ, సంఘ సం షేవు కృపి మొదలె. న పదాల అరా 

లను, మూలభావాలను తెలుసుకోవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. 

_ సంఘ సేవ... సంఘ సంవేవు సేవ, సంభ “సంస్కరణ, సంభ 

సంవ్నేవు. కప్. మొదలై న పదాలలోని' మూలభావర. ఒకటిగానే కనిపీ 

స్తుంది. ఈ పదాలన్నీ కూడా సంఘాన్ని సమస్యలనుంచి , ర్నీంచి అభివృద్ధి 

లోకి లేవడం అనే ఒశే అర్థాన్ని తెలియషే జసాయి, “కాని ఈ పదాల 

అర్థం, ఉదేశం ఒక కే అయినా అవి సాంఘీశాభివృద్ధిని సాధించే 

'మోర్దాలు వేరుగాను (వళ్వేక' ౦గాను ఉంటాయి. 
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సంఘ సేవ, సంఘ సం వేము సేవ, సంధు సంస్క-రణ, సంఘ సంకేమకృపి. 

ఇవన్నీ ఆచరణలో ఏవిధంగా ఒకదానితో ఒకటి వేరుగా ఉంటాయో 

తెలుసుకుందాం. 

1. సంఫ సేవ (00141 service) 

సంఘ సేవ అనేది వ్యకి క్రి క్రి స్వతఃస్సిద్ధంగా ఉన్న దయ, జాలి, 

చేమ. మొదలైన మానవతా లశ్నణాలనుంచి ఆవిర్భవించిన పదం. 

తోటి మానవుడు కష్ట సమయాలలో ఉన్నప్పుడు అతడిని తన శాయ 

శ కులా ఆదుకుని కష్టాలనుంచి గుక్కించాల నే ఛావంవై నే సంఘసేవ 

ఆధారపడి ' ఉన్నది. 

పూర్వం ఈ సంఘ సేవ "దె వభీతి, కర్శసిద్ధాంతం, జన్మరాహిత్యం 

అనే నమ్మకాల పై ఆధారపడి వ్య కు కులు స్వచ్చుందంగా కొనసాగించే 

వారు. ధనవంతులు, రాజులు, అనాధలను, పేదలను ఈ వై సిద్ధాంతాల 

వల్ల నే అదుకునేవాకు; కాని ఆధునిక యుగంలో ఈ స్వచ్చంద సంఘ 

చేవ రూపురేఖలు మారినవి. రాజులు, రాచరికాల వ్యవస్థలు పోవడం 

వల్ల |పజలు వ్యక్తి కి *తంగాను, స్వచ్భందంగాను, సంధు సేవ చేయడం 

వల్లి సేవాద్ధల అవసరాలు పూర్తిగా నరవేరడంలేదు. అందువల్ల 

ఆధునిక యుగంలో సంఘసేవ (ప్రభుత సేవా సంస్థ లు, స్వచ్చంద సేవా 

జ్ సంస్థల ఆధ్యర్యంలో అధికంగా జరునుతున్న ది. 

ఆధునిక యుగంలో సర్వతోముఖాభివృద్ధి కే ఏర్పరచిన కార్య 

(కమాలు అంచు విద్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, గృహనిర్మాణ పథ 

కాలు, నె నైద్య సౌకర్యాలు, ఆర ోగ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సాంఘిక 

"సేవగా పరిగణించ బజ్జ" యి, అవ్యవస్థత జెందిన సమాజాలలో అంళు 

సమాజంలో ప్రజల 'అవసరాలు తమకు లభ్యమయ్యే వనరుల ద్వారా 

తీర్చుకో లేని పరిస్థితి వచ్చినపుడు సంఘ సేవ ఆవశ్యకత అధికంగా కనిపి 

స్తుంది. సంఘ “ అవసరాలనుబట్టి సంఘ సేవ అభివృద్ది చెందుతుంది. 

సమాజంలో వ్య కలు తమ అవసరాలను తాము తీర్చుకోలేని పరిస్థితి 

వర్పడినవుడు సంఘసేవ ఉనికి గుర్తించడం జరుగుతోంది. 
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2. అ “సంఘ సంక్షే వం శివ (Social welfare service) 

సంవేమం అనే పదం అర్థం స్థలాన్ని బట్టి కాలాన్ని బట్టి 

వనరారుతూ ఉంటుంది. వురాతన కాలంలో సంతేమ కార్యక్రమాలు 

మేద వారికి, అనాధలకు, విధవలకు, శాశీరక “మానసిక విక లాంగులకు 

వత ్పరచే. సహాయ కార్యక్రమాలు మాత్రమే. శాని ఈనాడు శై ని చెప్పిన 

తర గతులవారికి ఆరోగ్య, గృహవసతి సౌక "కళ్యా. ఏర్పాటు. నివి _త్తె 

కూడా కొనసాగించ బడుతున్నది. oo 

దీనినిబట్టి సంఘ _సంతేమ చేవ బలహీ నవచ్చాల ) సంమేమం, అభి 

వృద్ది శై. కై వినియోగించే శార్య క్రమాలుగా చె చెప్పవశె. ఆర్ధిక కంగా, సంతం 

కంగా "వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన (ప్రజలు, శారీరక్ష, మానసి క విక 

లాంగులు, (ప్ర్రీల్ను కశువులు విని బలహీనవర్లాలుగా పరిగణించడం 

జఆహయుగుతున్నది. అం'కే యై సంశ్నేమం, న్స్ 'సంవ్నేమం,: చాలబొ లికల 

సం మేమం, సాంఘీక సంరజీణ, స్తాంఘిక, నెతిక . ఆరోగ్య పథకాలు 

ల -కవెయుద లై లై నవన్నీ సాంఘీక | సంక్నేమ శే సేవా శార్యత్రమాలుగా పరిగణించ 

,డము. జరుగుతున్నది. oe 

భారత జేశంట స సహాయాన్నర్థి ంచే.. బలహీన వచ్చాలకు చెందిన 

వ్వ కో కుల జీవిత ప్రమాణాన్ని అభివృద్ది పరచడానికి ఉపయోగించే కార్య 

(క మాలను సంఘ . సంవ్నేమ... సేవలు అని. అంటారు. ఈ విధంగా వునరా 

ఆవాస. శార్యశ్రమాలు వెనుకబడిన జాతుల, తరగతుల అభివృద్ధి. పథ . 

కౌలు, కర్రి క్ష .సంతేమ కార్య క క్రమాలు మొదలయినవన్నీ సాంఘీక 

నం మేమ "సే "సనా కార్యః కమూలు, 

సాంఘిక చేవకు, సాంఘీక సంత్నేమ ' నేవకుగల భేధమేమం'కే 
దాంఘిక సేవ సమాజంలోగల' మానవాళికందరకూ చే చన సేవా కార్య 

(కమం. సాంఘిక 'సంక్నేమ చేవ సమాజంలోగల వెనుకబడిన, (పల్వేక 

౩వ ద్రాలుగా పరిగణించబడిన వారికి మాత్రమే సంబంధించిన కార్యక్రమ 
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ఏ. సాంఫిక సంక్షే వంం (Social welfare) 

వ్యక్తి క్రి గత, సామూహిక, జీవిత, ఆరే గ్య పమాణాలను సంతృ పి 

కరంగా పొందడానికి (పయత్నించే సాంఘీక సేవల, సాంఘీక సి 

వ్యవస్థిత వై మొన కార్యక్రమాలే సొంఘేక' సంకేము కార్యక్రమా 

సాంఘిక సంశ్నేము 'కార్య క్రమాలు అను. నిత్యం వ్య కిగత, సామాజిక 

సంబంధాల అభివృద్ధిపై నె శే్యదీకృత మె ఉంటాయి. సాంఘిక సంతేము 

"కార్యక్రమాల ద్యారా వ్యకి పంల సంపూర్ణ శ న్రేక్రి సామరా రాలు అభివృద్ది 

పరచి, సాముదాయిక అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్య కు కల సంక్నేమం 
అభివృద్ది పరచడానికి కృషి. చేయడం జరుగుతుంది. ' సాంఘీక సంశ్నేమం 

వ్య కి కులదరికీ ఉధ్రేశించ బడింది కాక ఆర్థికంగా, సాంఘీక ంగా, మానసి 

కంగా, శారీరకంగా వెనుకబడిన తరగతుల, నారికి సూత్రమే ఉదెశించ 

బడిన'దై. ఉంటుంది. అంశే త్ర నిను సంతేమం, శారీరక. మానసిక 

వికలాంగుల సంతేమం, శవవారి మురుగు కోసం వర్పరచే సంమేవు 

కార్యక్రమాలే సాంఘిక స సంవేమంగా పర్ గనవచ్చు. 

4. సంఫఘు సంక్షే వం కృషి (Social work) 

సంఘ సం కమ కసీ వృ కి కప పర మెన నేవ, సంఘసం మేమ కప. 

లుక క్రమబద్దమైన + శ్వా స్రీయపద్దతి, పరిజ్ఞానం, మూనవ సంబంధాల 

శాస్త్రంలో విజ్ఞానం, నైవుణ్యతలమోాద అధారపడి ఉంటుంది, సంఘ 

సంవేమకృషీ. “ వ్య మె మెలకు ' వ్య | క్రై  గతంగానుు, సొమూహిక౦గాను, 

నసనహాయం చేసి వ్య కీగత సంత్భృ స్కీ ప్ప, స్వాతం త్యాన్ని కలుగ జే స్తుంది. 

సంఘసం వేము కృషిని సంభ సం తము సంస్థ లద్వారా చేయడం జరుగు 

తుంది, సంఘసం వేము కసీ కొన్ని ప తేక ఛాప్ర్రుయ ప పతులు, 

'సూకాలు, న్తిక విలువలు, (ప్రజాస్వామిక విలువలు, మొదలె న 

వాటిని అధారంగా చేసుకుని జరి పే (పశార్యం. . నైద్యవృ త్రీ ఉపా 

ధ్యాయ వృత్తి,. న్యాయవాద వృ ప్రి మొదలైన నాంశేతిక వృశ్తుల 

వలె సమాజిక శాస్ర విజ్ఞానం, వికీ ణాఉన్న వ్యకి కల నే సంఘసం తేమకృషి. 

చేయడానికి అంగీకరంచి సి నియమించడం జరుగుతుంది. వృ త్రిసంబంధమైన 
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పరిజ్ఞానం, వీక్షణ లేని వ్యక్తు కులు సంను సంకేమ క్చస్. చేయడానికి 

అన్యులు లు, సంఫఘసం వేమ కృపి కార్యక ర్వ రలు ఆయా సంస్థలనుంచి 

వేతనాలను పొందుతారు. ఇది స్వచ్చంద నేవ కాదు. సంఘసంవెమ 

కృషి ఒక కళగాను, శాస్త్రంగాను పరిగణించడమైంది. 

సంభసం తేమ కృృపిద్యారా వ్యక్తు కుల, సవవాహాల, సముదా 

యాలు సమాజాల సమస్యలను ప్రత్యేకంగా శా స్ర్రీయ పద్ధతిలో పరిష్క- 

రించడానికి అనేక (పత్యేక పద్ధతులున్నాయి. అవి వ్య కశ సవా పద్ధతి, 

సాముదాయిక వ్యవస్థాపన, సామాజిక చర్య, సంఘసం కే మకృవీ.పరిశోధన 
మొదలై నవి. " 

1. వ్యక్తి సెవాషద్ధతి 

సమస్యలతో బాధపడుతూ అశక్రులైన వ్య క్పులను తిరిగి శకి 

మంతులను చేయడానికి. ఉపయోగించే శా స్రీయపటద్దతి, వ్య కులను 

గ క్రి మంతులనువేసి . వారి సమస్యలను నానే స్వయంగా పరిష్కరించు ' 

ఫొచేందుకు ఉపయోగించే. పద్ధతీ వ్యక్తినే సవా పద్ధతి, ఈ పద్ధతిలో 

వ్యక్తు కులను ప్రత్యేకంగా, వ్య క్రీగతంగా పరిశీలించి, బారి సమస్యలను. | 

కనుకొ-ని వాకికి (పత్యేక చికి త్సావిధానం ద్యారా ప పరిష్కరించు. 

క" నెట్లు చేసారు. ఈ పద్ధతిలో అంతదగ్గర పోలికలున్న ప్ప టికి 

ఏ రెండు సమస్యలను కలిపి చూడరు. ఏ ఇద్దరి వ్యక్తులను ఒశేరక మైన 

చికిత్సావిధానాన్ని నిర్ణ యించరు. వ్య క కుల సమస్యలను బట్టి బటి , వారి 

శారీరక, మానసిక న కిసామస్థ్యాలనుబట్టి సేవాష్టలను వ్య కిగతంగా 

పరిశీలిస్తారు. 

2. 'సవరూహ "సేవా పద్దతి ః వం 

మస్యలకు గురి అయిన సమూహాలు తము సమస్యలను తామే 

_ పరన్మ-రించుకొ చేటట్లు సహాయపడటంలో సంఘ సంతేమ కార్యక ర్వ 

ఉపయోగించే పద్ధతి సమూహ సేవా. పద్ధతి. సర్దుబాటు ద క ని 

కోల్పోయి, ఇతరులతో అవసరమైన సంబంధాలను చంచుకోలేని 1 స్థితిలో 

ఉన్న వ్య కులకు అవసరమైన సహాయం చేయడానికి కూడా ఈ పద్ధతి 
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ఉపయోగిసారు. ఒకే రకమైన సమస్యలగల వ్య కలను, ఒశే తరహో 

మూ ర్రిమత్వంగల అంశే ఒశే రకమైన శారీరక, మానసిక శక్తి సామ 

ర్థ్యాలు గల వ్య కులందరిని ఒక సమూహంగా తీసుకొని వ్య క్తుల సమ 

స్యలను వ్యకి గతంగా చీకాక సామూాహాకంగాకూడా, పరిష్కరించేందుకు 

తోడ్పడతారు. వ్య కులు ఇతరులతో సర్దుబాటు చేసుకొనేటట్లు చేయ 

డానికి ఈ పద్దతి ఉపయోగపడుతుంది. 

ఏ. సాముదాయిక వ్యవస్థాపన 

ఇది సమస్యలను ఎదురొ-౦టున్న సమాజాలకు సహాయం చేయ 

డానికి, అవ్యవస్థిత సమాజాలను వ్యవస్థితం చేయడానికి సంఘ సంవెవు 

కార్యక ర్భలు ఉపయోగించే పద్దతి. సమాజంలోని వేరు వేరు తరగతుల 

వారిని ఏపిధ (పాతిపదికలమిోాద జి [కవు పద్ధతిమాద జీవనం కొన 

సాగించేటబ్దు చేయడా నికి ఈ పద్ధతిని ఉపయోగిసారు. తద్వారా సమాజం 

తన సంశ్నేమ కార్యక్రమాలను తానే నిర్వహించుకొ నేందుకు సహాయ 

పడతారు. ఈ పద్ధతిలో సంఘ సండేమ కార్యక ర ఒక సమస్యాపూరిత 

లేదా అవ్యవస్థిత సముదాయాన్ని తీసుకుని తన విజ్ఞానాన్ని, శాస్ర్రీయ 

పద్ధతిని ఉపయోగించి ఆ సముడాయంలోని [పజలు తవు అవసరాలను 

తాము గు ర్హించేటట్లు చేస్తారు. తరువాత వారికి లభ్యమయ్యే (ప్రాంతీయ 

వనరులను వారికి తెలియజేసాడు. ఆ తరువాతే వారి అవసరాలను, వన 

రులను సమన్వయపరచి ఆ వనరుల ద్వారా తమ అవసరాలను తీర్చు 

కొ నేటట్లు చేసాడు.. 

4. సావరాబిక చర్య a 

జనబాహుళ్య సమస్యలను జన బాహుళ్యం ద్వారానే పరిష్కరించే 

పద్ధతిని సాంఫీక చర్య అని అంటారు. దీనిలో కూడా (క్రమబద్ధమైన 

శాస్త్రీయ పద్ధతిని ఉపయోగించాలి. జనబాహుళ్య సమస్యలను పరిహ్క- 

రించడానికి సంఘంలో (పజాభిపాయాన్ని చంపాందించవలసి ఉంటుంది. 

వృ త్మిరిత్యా సంఘ సంతేమ కార్యక ర్హలు మొట్టమొదట |ప్రజాభిఫ్రా 

యాన్ని రూపొందించి, పెంపొందించి తద్వారా అవసరమైన మార్పులను 
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చట్టాలను _పవేశ పెట్టడానికి దోహదం చేయడం లేదా చట్టాలను సవరణ 
లను చేయడానికి వాటి ద్వారా 7 జన నబాహుళ్య సమస్యలను పరిష్కరించ 
డానికి [వయత్నిసారు. . ‘ 

ర. సంఫు సంకైవం కృషి పరికోధన : = 
| సంఘ సంజేమ కృపి, పరిశోధన అంశు సమస్యల పరిప్కూ_రానికి 

అవసరమైన వాోస్త వాలను శా ప్రీయంగా పొందుపరచే పద్ధతి. పరిశోధ 
 నలవల్ల లభ్యమయ్యే వివరాలనుబట్టి సంఘ సంతేమ. కార్యకర్త రలు 

సమస్యలను పరిష్క-రించడానికి అనుకూలమైన పద్దతులను, సె నైవుణ్యాలను 
అలవరచుకొంటారు, 

విభెదాలు ;= . . 
ముఖ్యంగా. సంశేమం, సేవ మొదలై న పదాలు . సాంఘీక అవ్య 

వస్థల వల్ల ఏర్పడిన పరిస్థితిని స కి దిద్దటానికి చేయవలసిన సేవలకు వెట్టిన 
పేర్లు. సంకేమం అనే పదం సమస్యల పరిమ్క-రణకు జరపవలసిన (పతి 
క్రియకు వెట్టిన చేరు. సంఘ అవసరాలనుబట్టి సంఘానికి చేయవలసిన 
సేవను... సంను నేవ, అంటారు, వ్య స్తో కలక ఎదురయ్యే. సమస్యలు, నారి 
అవసరాలు విటి మధ్య ఉన్న. భేదాన్ని సంఘ సంశ్నోమం, సంఘ సేవ 

అనేవి తెలుపుతాయి. .: “సంవేమం శాశ్వత పరిష్కార కార్యం. సేవ 
కాలి కోపశ్షమనార్ద సహాయం. ఈ. కింది ఉదాహరణల సహాయంతో 

సుప మాని, సేవకుల భేదాన్ని గురి ౦చవచ్చు. 

_ “ఇాలాపరాధులను స్మకమ జీవిత మాన్లానికి. తీసుకువచ్చి వారికి 
సంఘ జీవితాన్ని అలవాటుచేకి సంఘ సం నేను కార్యక ర 9] ఎంతో 

సహాయ పడతాడు. ఈ విషయంలో సంఘ సండేమ కార్యక ర్న బాలా 
పరాధిని, అతని కుటుం బాన్ని, అతని చుట్టూవున్న పెసర (పబావాన్ని 

అవ గాహన చేసుకొని అవసర మెతే లభ్యమైన వనరులను ఉపయోగించు. 
కుని తన సమస్యలను తానే పరిష్క-రించుకొనే శక్తి ని ఆ బాలునికి'సమ 
కూరుసాడు, దీసీవల్ల కార్యక రకు సే నెవార్టి క్రి మధ్య ముఖాముఖి చర్చలు 

జరగి పరిచయ. మేర్చడుతుంది.. 'శాలాపరాధులలో ఈ సయం స సహాయ 
శకి క్ర ని | | పసరింపచే సే గు కార్యా న్నే సంు సంత్నేమ కమ్ అంటారు. 
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బాలలకు (పభుత్వం ఆటస్థలాలు, పాద్కు-లు, క్ష బ్బులు, (గంభా 

లయాలు నెలకొల్పి వారి విరామ సమయా ను. సడ్వినియోగమయ్యే 

టట్టు చే సున్నది. ఇవి వారి రతేణకు, అభివృద్ధి! దోహదం చేసాయి. 

దీనిని సంఘ సేవ అంటారు. 

అవాంఛనీయ పస్టితులు నర్పడండవల్ల ;ప్రజలు సామాన్య జీవి 
కాన్ని గడపలేరు. వ సమస్యలనై నా సకాలంలో పరిష్క-రించకపో తే 

వ్యకి తోబాటు అతని కుటుంబం, సమాజం అభిలవణీయ మైన సాంఘీక 

జీవనానికి దూరమవడం జరుగుతుంది. సంఘ సంక్నేము శాస్త్రం సమస్యా 

'పరిప్కా-రానికి తొ డ్పడు తుంది, సమస్యలకు లోనై న వ్య కలు తమకు 

కల్పించిన అవసరాలను పొంది స్వశక్తితో సమాజానికి సంఘాభి వృద్దికి 
(పయత్ని స్తారు. ఈ విధమైన ఫలితాన్ని ఉల్లైశించే కార్యక్రమాన్ని సంభ 

. చేవ అంటారు. సంఘ సంజ్నేవు కపిలో ఉండే కార్యక ర్హ- సెవార్డుల 

మధ్యగల వృ బ*ంధవ్యం సంఘ సేవలో ఉండదు. 

సంఘనెవ అం శే, స్వయంశే క్ర వల్లి ఎవరి సమస్యలు వారు పి 

పూరం వేసుకో లేని వ్య కులకు చేసే ఉపకారం వంటిది మాత్రమే. 
కష్టంలో ఉన్న తోటి సూనవులకు చేసే సహాయాన్ని సంఘ నేవ 

అంటారు. ఇది మానవ సహాజ స్వభావం నుంచి ఉద్భవించింది. 

సంఘ సేవ ఆధునిక యుగంలో కొ త్తి రూపును దిద్దుకొని సంఘ 

సం తేమ కషీగా మూారెండి. సంఘ సంవ్నెము కప్. వృత్తిగా సర్చుడి 

ను 
అనేక నూతన పసశతులు అమలులోకి రావడంవల ఫలితాలు పూవ్వం 

య న 
pf 
# 

కోంకు వాంఛనసీయ మెనవిగాను, సర్వతో ముఖాభివృద్దిని సాధించేవిగాను 
టా fe 

ఏర్పడినవి. పూ రానికి, (పసుతానికి సంఘ నేవలో మార్చువచ్చింది. 

పూర్వం ధర్మాత్ములు, దయా పలు చేసిన సంఘ సేవ సమస్యాపిడితులకు 

తాత్యాలిక ఉపశమనం మాత్రేమే కలిగించేద. సహాయం చేయడం 

తోనే తమ కర్తవ్యం తీకెపోయినట్లు వారు భావిచేవారు. ఈనాడు 
సంఘ సంకెమ సస సేవాక్తి సమొక్కే- వివిధ జీవితాంశాలను తంగా 

గ | 4 అ శ 

పరినిలి సుంది. సేవార్ని తన సమస్యలను తానే గ్రహించి స్వయం] కి తో 

వాటిని పకివ్మ-రంచుకొనే సామ్యం లభి స్తుంది, 
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(పస్తుతం సంఘ సేవను (పభళ్వం, 'దాని వివీధ శాఖలు, స్థానిక 

పరిపాలనా సంస్థలు, స్వచ్చంద జేవా' సంస్థ లు 'నడువుతున్నాయి. చే వైద్య 

సౌాక' ర్యాలు, సహ నిర్మాణ పథకాలు. అర్థిక సహోయం "మొదలై. న 

సహాయాలు సమాజంలోగల (ప్రత్యేక సమూ హోలిక్టు ' “చెందిన వ్యకి కులకు 

లభ్యమయ్యేటబ్లు (ప్రభుత్వం అవకాశాలను కలిగి సున్నది.. 'విరాము సము 

యాలను సద్విని యోగ పరచడానికి కూడా ద్రభుత్త్ణం' కొన్ని (ప్రణాళికలను 

ఏర్పరచింది. 

సంఘంలో "బాలల సరకేమం తతి 'ముఖ్యమైంది. 'బాలల భావి 

భారత పౌరులు. కనక వారి భవివ్య త్వ తు బాగా "ఉండాలనే ఉధ్రేశ్యంతో 

వారి ఆరోగ్యానికి, అభివృద్ధికి కావలసిన ఏర్పాట్లను (పభుత్వం సంఘ 

సరత్నేమ సంస్థల ద్వారా కల్పి స్తున్నది. అనాథలకు అనాధ శరణాలయా 

లను, 'సెంవుడు గృహాలను, స్థాపించి వారిని స్టిరోప రచి వారి భవిష్య త్వ తుకు 

పథకాలను సిదపరు సున్నది.' విరామ సమయాలలో వ వా" శారీరక, మాన 
రు 

ఏక. వికాసానికి సహకరించే విధానాలను" రూపొంది స్తున్నది. 

"6. సంఘ సంస్కరణ 

- సాంఘీక. వ్యవస్థ లలోను, సాంఘిక అచాళోలలోనుగల”' లోప 

లను తొలగించి సమాజాన్ని వ్యవస్థితం చేయడాన్ని సంఘ సంస్కరణ 

అంటారు. సంభ సం స్మరణ సమాజంతోగల లోపాలకు (పతి కియ. 

సంఘంలో ' (పబలిన 'దురోచారాలను “రూపుమాపి తేగానీ సంఘం అభీ 

| వృద్ధి చెంద లేదు. ఈ దురాచారోలు చిరకాలం నుంచి సంఘాన్ని. వీడిం 

చుకు తింటున్న సమస్యలు. "ఈ చిరకాల స ఏస్యలు పరిష్క-రించాలంశు 

_ ముందుగా సమాజాన్ని సంస్కరించాలి అం కు సాంఘీక విభానశాలలోను, 

పద్దతులల్లోను,. ఆచార వ్యవహారోలలోను, విలువలలోను మార్చు 

తీమేనురావాలి సంఘ ౦లో అనాదిగా వ స్తున్న అలవాట్లు, కట్టుభాట్లు, 

(పజల ఆలోచనాసరళి, విలువలు మొదల నవాటిలో మార్చు రావాలి, 

సాంఘిక జీవన విధానంలో అవసరమైన మార్పును తేవడానికి (పజలు 
అంత సుముఖతను చూపరు. అంతేగాక అనేక అడ్డంకులను కూడా 
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Ry 
ల్చిసూూ. ఉంటారు. ఉదాహరణకు సతీసహగమనం, విధవా ఫునన్వివాహ 

౪ మేధ 0 శ్రీః పురుషులకు సమాన హోదా లేకపోవడ 0, బ్రాల్య వినా 

ర్ట లు, వరకట్నాలు,, ముదల నవన్ని మన సమాజాన్ని పడి స్తున్న 

'శాజానామ్మోహననాయ్, ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్, పరేశ 

లింగం పంతులు మొదలై న మహనీయులు. ఈ సమస్యల. పరిప్కా-రాసికి 

కష్. చేశారు. పిరిని సంఘ సంస్క దృ ద లసి, ఈ పిధంగా సాంఘిక ఏలు 

వలలో మార్చు "లేవడాన్ని “సంభ సంస్కరణ అని అంటారు. ఈ 

డురాచారాలతో క లుస్నీతి వన సాంఘిక విధానం . (బిటీష్వారు మన 

దేశానికి రాక పూర్వం నుంచీ ఉండేది. ఎందరో సంఘ సంస్క ర్రలు, 

_ సాగించిన పోశాటంవల్ల; కృషివల్ల సంఘ సంస్కరణకు గట్టి పునాదులు 

పడ్డాయి. సంఘ సంస్క-రణలో సంసు సంస్క- ర్న స్వచ్చంద సేవ చేసాడు. 

మానవతా విలువలు, మత ధర్మాలు అతనికి (చరణ నిసాయి. సంఘ 

సంతేమ కార్యక రృ సంఘ చేవ చేయటానికి (౩ పత్యేక శిక్షణను పొంది 

ఈ విధానంలో నై వుణ్యాన్ని సంపాదించుకుని అతిని కవికి వేతనం 

కొందు తాడు. 

సంఫఘు సంకైవం కృషి = వృత్తి 

పూరం స్వచ్చంద “సేవకులు (పతిఫలం ఆశించకుండా సంఘసేవ 

చేసేవారు, కాల్మక నేణా సంఘంలో అనేక మార్పులు రావడంవల్ల 

సమస్యలు చాలా క్లీష్టపకాతున్నాయి. విదేశీ పరిపాలనా, పార్మిశామి 

కాభివృద్ది, నగరీకరణం మొదలైన అనేక కారణాలవల్ల సమస్యలు 

ఉత్పన్నమవుతున్నాయి... ఈ సమస్యలను ఎదు ఏరో్కడానికి' _పూర్వం 

స్వచ్చంద నే వషలు..ఉపయోగించే సాధారణ పద్దతులు ఈనోడు ఎంత 

చ్యూత్రం సరిపోవడంలేదు. ఈనాటి సమస్యలను ప హుమ్మ-రించడోనీకి అధు 

నాతన పద్దతులు. అనుసరించవలసి ఇంది. పస్థితులలో సంఘ సే నవా 

సవతి న్భ_€ “తపరమైన సంతేమ. క కృ పుగా మారింది. సంఘసంమేమ | కృప 

చేయం డానికి కూడా కొన్ని. కట్టుబాట్లు, పద్ధతులు అవసరమైనాయి. 
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వైద్య, న్యాయ, . ఉపాధ్యాయ నృ క్తులవలెనే. సంఫఘసం వేమ 

కృృపికూూడా ఒక వృ తగా పరిగణించబడింది... సంఘ సంతేమ కృషీ. 

వృ తిలోకూడా క్ కొన్ని నిబంధనలు అభివృస్థిచెందాయి.. సంఘసం తేమ 

కృపి వృ ర్ తిలో కార్యక రకు సంఘ సంతేవీ శాస్త్రం, మానవశా స్తం, 

మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం, మొదలైన వాటిలో పరిచయం, పరిజ్ఞానం . 

ఉండాలి. సంఘసంవేవు కార్యక ర్న సంఘ సంవేమాన్ని క్రమబద్దమైన 

యపద్ద తిలో చేసాడు, 

విదేశాలలో సంఘ సంశేమ న్. అతిముఖ్య మెన వృత్తి లీగా 

గు రెంపబడింది.. ఈనాడు భారత బేశంలో కూడా సంఘసంవేమ కృషి.కి 
వృ ఫ్రా గుర్తింవు లభించింది... సంఘసంతేమ కృషిని వృ. లిగా ప పరి? 

ణించడానికి దీనికి మిగ తా వృత తులకు గల లక్షణాలన్ని ఉన్నాయి. 

సంఘసంవేమ కృషిని వృ తిగా పరిగణ శించగలమా 1 లేడా? అనేది 

నిర్ణ యించడానికి ముందు వృత్తికి ఉండవలసిన లక్షణాలను తెలుసు. 

శాప 

కుందాం. తరువాతే ఆ లకుణాలన్నీ సంభసం కమ గృ వున్నవా ! 

లేడా? అనే విషయం పాళీలిద్దాం. 

వృత్తి లక్షణాలు : 
(1) సంపూర్ణ విజ్ఞానం (2) శిక్షణా శ్రి) ప్రత్యేక హెజ్ఞానం 

వృ తిపరమైన వ్యవస్థలు. . 1] నృ త్రిపర మైన నైతిక విలువలు .. 

(6) సామాజిక గ్గు రి ర్రింపు ' 

1. సంపూర్ణ విజ్ఞానం ల 

50 సంవత్సరాలుగా. సంఘ ఏ సండేము కృవీ. మానవతా భావన, 

ఆచార్య వ్యవహారాల మై న ఆధార పకి ఈన్న ది. పూర్వ కాలం నుంచి 

న్ స స్తున్న “పేదవారికి దానం చేయవం” అనే బావన ఈనాడు “వేద 

" ారెక్రి పునరావాసం కల్పించడం” అనే భావంగా మారింది. వ్యక్తి కి గత 

కత, అవ్యవస్థత, కారణాలను పుళిలించగా పేదరికం, వ్వక్తి కిగిత 

అసమ యోజనం మొదలై న వాటికి సమాజం, సమాజంలోని అవ్యవస్థ సతా 

పరి''శులే కారణమని తెలు స్తున్నది. ఈ షరిస్థ శులు ఈనాడు త్వరిత గతిని 
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జరుగుతున్న సామాజిక పవ రన, పారిశ్రామికీకరణ, 'నగరీకరణం : మొద 
లైన వాటివల్ల. వ్య కిగత, - సామాజిక సమస్యలు నిష రూపం 

దాల్చాయి. ఈ కప సమస్య లను పరిష్క_రించడానికి తాత్కా_లికొపశ 

మనం కాక శాళ్వత పకిపష్కా-రం కలుగచేయడం సాధారణం వ్య కర్ణిల 

ద్యారా సాధ్యపడ తేదు. దీనికి |పకేక పరిజ్ఞానం, పేజ్ఞానం గల వ్యకి కంల 

ఆవశ్యకత ఏర్పడింది, సమాజంలో వ్య. క్ష్ ని అస్థం కసుకాగలిో పరి 

జనం కావాలి. కనుక దీనికి (ప తేక విద్య అవసర మెంది. సంఘ 

సంతెమ కార్యక ర చే వికె, మానసికి, సాంఫుక్ష దక ఖాలలా. వ్యరి క్ర 

అభివృద్ధి గురించి సరియెన వినం కలిగినవాడై ఉండాలి. ఈ విజ్ఞానం 

సాధారణ మైంది కాక పరీక్షీంచబడి, అంగీకరించబడిందిగా ఉండ డాలి. ఈ 

విజ్ఞానం పిశోధనల ద్యారా అభివృద్ది పరచుకోవడానికి. అవకాశం 

Bt 

ఉండా లీ ఈ లకణాలన్ని టిని సంఘ సంచేము శాస్త్రం పూజా కలిగి 

'ఉన్నది. కనుక సంఘ ౨ సంశ్నేమ కృషిని వృతిగా (గ్రహించడం జీిగింది. 

2 కిక్షణ 

మిగతా వృత్తి విద్యలలోనలె సంఘ సంతేమ కృషికి కూడా 
రికీణ సంస్థలున్నాయి. 1986 న సంవత్సరంలో టాటా ఇ స్టిట్యూట్ 

ఆఫ్ సోషల్ వర్, (Tata Institute of Social Work) సంఘ 

సంశేమ కృషికి వృ రిక్షా సంస్థ స్థాపించింది. ఇ్రుబునంటి సంస్థలు 

ఇంకా అగా బరొ "డా బూంబాయి, కయంబత్తూరు, ఢీల్లి, లక ॥ 

మద్రాసు, వారణాసి, ఉడయపూరు, వా_ల్లేరు లలో కూడా స్థాపించ 
బడినవి. కెండు సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో శిక్షణ పూర్తి చేసి డిగీని 
ఇవ్వడానికి ఈ సం లు నిర్ణయించాయి. సుకిక్షీతులై న సంఘ సంతెవు 

WE రృలను తయానువేయడ మే ఈ శిక్షణ కేం[చాల ముఖ్యో దేశం. 

ఈ పేషణ కార్యక్రమం మూడుభాగాలుగా నిభ జించ బథ డింది. 1. బోధనా 

పద్దతి 2 వే త్రికృసీ పర్యవేక్షణ కి. పుశోధన పద్ధతి, 

3. (పత్యేకత 

సంఘసం వమేమక్ళువి. వృత్తి వే సీకి ర రించే సంఘసం వేమ "కార్యక 6 ర్త 

ప్రత్యేక నైవుణ్యతను వెలిగి ఉంటాడు. సంఘ సంతేమ కృషీ నక్ష 
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పోందిననారు (ప్రత్యేక విజ్ఞానం, నైపుణ్యత కలిగి, వ్య కల, సమూహాల,, 
సముదాయాంల,. సమాజాల సమస్యలను వేరువేరుగా. షపుశీలించి (కోక 

పద్దతులలో పెపష్కు-రించగల ప్రావీణ్యత నైపుణ్యతను" వాందుతొరు. 

అశు, కారిక సంవేమం,. న నగర. రౌ సముదాయాల అభివృద్ది, 9 

చెద్య సొంఘక సం తేమ" కృషి, వమూనసిక వికలాంగుల. సంత్షేమ మ కృపా? 

సాంఘిక పద్య: సాంఘిక రత్షణం. సంధసంచేము. క కపి. షితోధన, సంఘ 

సంవ్కెముకృృపి.. బోధన మొదసైన రంగాలలో ప్ర త్యేక పావీణ్యతను 

కార్యక రలు వొందిఉంటారు. ఈ (పత్యేక ప్రావీణ్యతేవల్ల సంఘ. 

సంకేమ కార్యక ర్శలు' సంఘ సంకేమ కృహెని వృత్తి త్తిగా. గుర్తించు 

డానికి కావలసిన ప్రత్యేక నైవుణ్యతను పొందుతున్నారు. 

4. వృ త్రిపరమైన సంస్థలు 

భారత జేశంలోని సంఘ సంవేవు కార్యక ర్భలు (పాంతీయ, 

జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంఘాలుగా ఏర్ప జ్ఞార . ఇటువంటి సంస్థ 

మొట్ట మొడట ఛోరత 'జేశంలో “ఇండియన్ కాన్ఫరెన్స్ అఫ్ సోవల్ 

ననూ. » (10022 Conference of Social Work) అనే చేర 

సాపించడ కం జెగింది. ఈ సంస్థలో సుకివీశువై న సంక ఘసం వేము కార్య 

కర లు లేరు 1951వ సంవత్సరంలో సుఠి రికీతులై న సంఘసం కమ 

కార్యక ర్మ రలు సమిఫ్టిగా కలిసి ఒక సంసను ఏర్పరచారు. ' 1961 వ 

సంవత్సం అక్ట్ బరు "రివ "తేదీన “ది ఇండియన్ అసోసియేవన్ ఆఫ్ ది 

అలమ్ని ఆఫ్ స్కూ-లొ ఆఫ్ సోషల్ వర్క” అనే సంస్థను స్టో సాపించడం 

జిగింది. భారత జేశంలోగల సంఘుసంమేమ. శా న్ర్రంలో నిత ఇ స్తున్న 

సంస్థల పుతినిధులందరు ఇందులో సభ్యులు. ఈ సంస్థ ఉభ్రైశాలు-- 

(hy స సంఘ సంచ్నేమ సమా వృ & అభివృద్దికి కృపి. చేయడం. 

(2) సుఘు సంక్షేమ కార్యక రృ ర్ల ఆలోచనా సరళిని నూతన పద్ధతులకు 

అనుగుణంగా మారడం. 

(3) సమాజానికి సంఘ సండేమ క కృపి వృతి ఫ్ర గరించి తెలియచేయడం, 

(మ. దె కో (ఢీ సమాజాభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పాల్గొన 0... 



'ఛారతేజీశంలో నంఘ' నంశ్వేమ సేవలు 15 

(5) ' పీవిధ-దశలలో సంఘ" నంచేమ క్పపి. వృ త్తి శిక్షణా శార్య(క్రనూల 
అభివృద్ధికై సహాయం చేయడం [మొదలై నవి. 

5. -వ త్తిపరమైన .విలువలు 

ఇతర వృ త్తులలోవలె . సంఘ సంవేమ కృషిలో. కూడా అనేక 
వృ త్తి విలువలు ఉన్నాయి. -ఈ..స్తూతాలు. విశ్వజనీనమైనవి. "దేశం, 
సంస్క్ఫృతి అనే “తేడాలేకుండా (పతి సంఫఘు. సం షాను - కార్యక ర్వ -ఈ 

విలువలను "పాటించడం ' జరుగుతుంది. . సంఘ సం వేమ కనే. . వృతి 
ఖే 

సంస్థ కు, అతని సహోదగ్యో గులక, అతని సమాజానికి, . అతని వృ తికి 
సంబంధించిన నె ఉంటాయి. అతడు తాను. సేవ చేసున్న స్య కి సమూహ 

సంశేమూనికి - అత్యంత .(పాధాన్యత నిసొడు, - అతని. న్య కి గత మెన . _ క . ) a | అలో వ 

(పాధాన్యతీకం మ అతని నృ తికి . ఎక్కువ (వాథాన్యతి.. నిస్తాడు.. అతడు 
- సెవార్థ స్యయం.- నిర్ణ యాన్ని గుర్తిస్తాడు, సెవార్థి విషరులను ఆతి 
రహస్యంగా: ఉంచుతాడు, (పతి. సెవార్టీని, గొనవపిసాడు. 

సంభుసం మెము కార్యక రృ ఒక సంస్థలో నియమితుడైన ఉద్యోగి. 
అతడు తన వై అధికారులపట్ల ' గిరనభావంతో . ఉంటాడు. అతడు  ఎారానాణనోన 

సంస్థృ విధానాలను, పద్ధితినీ పరిశిలిస్తూ అతని. వె. అధికారులకు సరిమున 

అసలైన విషయాలను తెలియజేసాడు. సమాజంలో అతడు పనిచే స్తున్న 
_ సంసకు.! చా పటివలు. వ పా మ అదీ ' సంసకు-మంచి ఒరు ప్రతిష్టలు వ చ్చేరీతిగా సె ప చెస్తాడు. 

సంస్థ అభివృద్ధికై ' అతడు తన సహోద్యోగులకు అన్నివిధాల సు 

ws యి జ సహాయ ' సహకారాలను ఆందడిసూ సంసఘుసం మెము కార్యక ౨. అతని 

'సహోవ్యోగులపట్ల ' గొరవం 'కలిగ. ఉంటాడు. 

జు అలో అం సరల అ బి (| Wu aw. . ॥ ల సముడాయంపట్ల సంఘసం శమ కార్య తక ఎక్కవ బాధ్యత 
ఉంటుంది. వృ త్తి అభివృద్ధికికాడా అతడు అన్నివిధాల సహాయ 
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6. సామాజికమైన గుర్తింపు. 
సంఘసంవేమ కృృషీకి వృత్తిగా గుర్తింపు సమాజంలోకూడా 

రావాలి. ఈనాడు (పజా బాహుళ్యం కూడా. సంఘసం వేమ క్రమిని 

వృ తెగా గురి. క్వి స్తున్నారు. అందువల్ల నే కళాశాలలలో సంఘసం మెము 

వాస్తు విభాగంలో విద్యార్థులు దగీస్తాయిలో చేరడ డానికి “ఉత్సాహం 

మొవుకునా, రు, విశ్వవిద్యాలయాలలో, కళాశాలలలో సంఘసంతేమ 

శాస్త్ర విభాగాలకు (పభుత్వంకూడా అనేక గ్రాంటులను మంజూరు 

చేస్తున్నది, సంఘ కుసం కేమ శాస్త్రం పాఠ్య భాగంగా కలిగి ఉ శ్తీర్ణతై న 

పట్టభద్రులను, పోస్టు గ్రాడ్యు యేట్ల ను, కార్మాగారాలలో కార్మిక 

సం వెమాధి కారులుగాను, నై ద్యాలయాలలో నై ద్య, నూనసిక సంవమేమ. 

కార్యక ర రలుగాను, జైలు, బోర్ స్ట్ పాఠశాలలవంటి సంస్థలలో 

మ్యవేముణాధి కారులుగాను, సంతేమ కార్యక రృలుగాను నియమ స్తు 

న్నారు. దీనినిబట్టి మన దేశంలోకూడా సం; ఘసంవేమకృవి.. (పభుత్వం 

చేత, విశ్వవిద్యాలయాలచేత, ప్రజాభి ప్రాయంలో కూడా. వృత్తిగా 

అంగీక రించబడి, స్వీకరించబడిందని తెలు స్రున్నది. 

'సంఘసం వె మకృవమీ. సుకివ్నీతుడై న సంఘసం తేమ కార్యక ర ర 

ద్వారా జరిగినప్పుడే దానిని వృ త్రీపరమైన సంభఘసంతేమకృవి.. అని 

అనగలం. అప్పుడే సంభఘసంక్నేమ ముకి. “ఒక  ్రీనుబద్ధిమైన శాస్త్రీయ 

పదతిలో జకుగుతోంది. . ; 

" సంఘసం తేవుకృషీ. ఈ కింది లవణాలతో ఉండటంవల్ల కూడకా 

వృ ి తిగా గహంచడ మెంది. 

. ఈ వృ కిని చేపట్టిన కార్యక ర్మ ర ఎక్కి- వ స్థాయిలో వ్యక్తిగత 

ao చేపట్టి (పత్యేక నైవుణ్యతేను, విజ్ఞానాన్ని వినియో 

2. సంఘసం కేము శాస్త్రం విజ్ఞాన సంబంధమైనది. ఇది చేర్చుకోన 
డానికి అనువుగా ఉంది. 

థి 
శి ఈ పజ్ఞునాన్ని (వ కేక సంసల ద్యారా వీక్షణ బ్రివండానికి పేలయ్యు 

చా, వ్రీ త్రాయప్వతులున్నాయి., .. 
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చ ంపెందిం చుకుని, లమ్యూలను అభివృద్ధి పరచుకోజా 

చాయి, 

కమ కృపి. ఉకేశాలు, ఫలితాలు, లిఖితపూర్వకంగా 
క మే కాకుండా విజ్ఞానాన్ని (ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించి 

॥ యై 

సికె కూడా విలవుతుంది, 

కమ కష్. జన బాహుళ్య ఉ-దైశాలను, సం వేవమూన్ని 

కమా కోవడం జరుగుతుంది, 
ఆఎ 

లి ల వం కృషి = శాన్త్రుయు పద్దతి 
లే 5 ఉు 

సం వేమ కృషికి బలీయమైన శాస్త్రీయ పద్దతి వునాది \ yy 

ఏ సండేము కప్. కోసం శాస్త్రీయ పద్దతి ఆవశ్యకత 

జ. సామాజిక సమస్యలను తుణ్జంగాను, సృక్రమంగాను పరి. 

(వ త్యేక విజ్ఞానం, నైపుణ్యత, సక్రమమైన పద్ధతి ఉండాలి. 
వమా పద్దతి అంటారు. ఈ విజ్ఞనం, నై_నుణ్యత, పాఠ్య(గంథ 

-క వాటిని మేత కృషి ద్యారా నిరూపించడానికి కూడా 
డా. వేత కృషిని శాస్త్రీ పద్దతిలో చేయడానికి పీలుంది. 

5౭రో (ప్రయోగాత్మకంగా వీక్షణ పొందడానికి (ప్రత్యేకంగా 

తో నిర్మించిన [(వయోగ శాలలు ఉంటాయి. కాసి సంఘ 

ఆన్ని (పయోాగాత్శకంగా నిరూపించడానికిగాను పరిమిత 

గ శాలను నిర్మించడం అసాధ్యం. ఎందుకం కు సమాజమే 

కు శాస్త్ర ప్రయోగశాల. ఈ సమాజం (ప్రయోక శాలను 

౨ కార్యక ర్త తనకు అనుకూలంగా వర్పరచుకో లేదు. అందు 

ఎచాగశాలక్రు అనుకూలంగా తాను సర్దుబాటు చేసుకుని 

దాహోల, సముదాయాల సమస్యలను [పయోగాత కంగా 

ాయమైన సంఘ సంతేమ కృషివల్ల రెండు విధాలైన 

“గుంది. 1. పరిశోధన ద్వారా నిర్ణయించిన విజ్ఞానం, 
డు లం ర్మ 
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ర్ . ణాహా హవై 3 జంప దించిన విజ్ఞ్య* "నం, ఈ విజ్ఞనాన్ని ( పయోగాలద్యారా 

పరిలీలించి, అ నేక పర్యాయాలు. పకివల్నీంచి విజ్ఞానంగా రూవొందించవల 

సిన అవసరం బం ౩ నా ఉంది. 

ఆధునిక భావన = వరౌలిక విశ్వాసాలు 

న్య క్కి పంవేమాని:, ఆ భిన్ఫద్దిక సామీ చేయడమే సంఘ సంవేము. 

కసి ను భావ్యం. వ్య కాలు, సమూాహోలు, సముదాయాలు, 

క, నైతిక రంగాలలో వీలై నంతమేరకు సండేమాన్ని 
పొంజేలాగ దువ సంహఘు సంవేమ క షి (పధి ధాన లక్ష్యం. సంఘ 

సంవేమ కపి. ల మ్యూలను, మానవ తాభావన సిద్ధాంత సూ(కాలను ప 

శీలించినట్లయి కే ఈ శాస్త్రం కొన్ని పకాలిక విశ్వాసాలపై అధారపడి 

ఉన్నబ్లు తెలు స్తుంది. సంఘ సంతన కృపి. మాలిక సూత్రాలను ఈ 
- కింది విధంగా చేరో-వచ్చు. F 

| పతీ వ్యక్తీ క్రి స్వతేః సిద్ద మైన విలువ, బొన్నత్యం. హుందాతనం 

ఉంటాయనే విశారసం వా . 

(పరీ సంఘు సంకేమ కార్యక రృ ఈ నమ్మకాన్ని మనసులో. 

ఉంచుకో "వడం ద్వారా అతడు బలీయమెన, దృశ్శమెన వృ త్తి నాంధ 

న్యాన్ని ఏర్పరచుకో గలడు, వ్య కిని సమస్య గాను, న్స సామర్థ్యాలు, 

గారవంలేని న్య కి గాను కాకుండా అతనిని సాటి మానవునిగాను, అతని. 

సమస్యలవ లన అతని నకి సామ్మ్థ్య్యాలు, హోదా తాత్కాలికంగా - 

మరుగున పడినవని కార్యక ర్వ ర భావిరచినట్లయితే అతడు సంఘు ఘు సంవేవు 

కపి ఆశయాన్ని సఫలికి కతేం చేయగలడు. 

2. (పతి వ్య క్షి తన అవసరాలేవిటో తెలుసుకుని ఆ అవసరాలను 

తానే తీర్చుకొనే హాక్కు.-ను నలిగి ఉన్నాడనే నమ్మకం ఫా. 

ఈ నమ్మకం (ప్రజాస్యావింక విలువలతో ముడిపడి ఉంది. (పతి 

వ్య క్తి తన అవసరాలను, సమస్య లను అవగాహాన చేసుకొని, ఆ అవస 

రాలను వ విధంగా తీర్చుకోవాలి. ఆ సముస్వలను వ విధంగా పుష్క. 

రించుఫోవాలి. అనేది నిర్భయించుకొ నే. వ హక్కు-ను కలిగి ఉన్నాడు. . 
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సయం సర్గ యశ క్తి (పతి సేవార్థిలోను కలిగించినవు జే సంఘ 'సంవేమ 

కపిలో సల ముఖ్య ఆ ఉదేశ మున “సయం స కోయంి? అభివృద్ధి చేసు 

శోగలకు. 

లీ. వ్య కల సహజ, సిద్దమైన న క్రి సామర్థ్యాలనుబక్జి వారికి సమానావ 

కాఫాలుంటాయ నే విశాంసం ;- 

కుల, మత, వర్షం రాజకీయ భేదాలు లేకండా సంఘ సండేమ 

కృపి కార్యక కమూాలు అందరి 5కీ అందుబాటులో ఉండేలాగ చేయాలి. 

వ్య కులందరికి సమానావకాశాలు కలిగించే బాధ్యత సంఘ సం వేమ 

"కార్యక రృమాద ఉంది, 

4 వ్య క్షి సంవేమంతో కుటుంబ సంవేమం, సామాజిక సంక్నేమం 
కూజా ముడిపడి ఉన్నాయనే నమ్మక కం :- 

వ్యక్తి క్ర కుంబ సభ్యు జేకాక సమాజంలో కూడా  సభ్యుడే అన్న 

నిజాన్ని సంఘసండేమ కార్యక ర్హ వ్య కి సంమేమానికి, అభివృద్ధికి. 
కృషే సున్న ప్పుడు అతని కుటుంబ  సంచేమం, సానూజి క సంశ్నేమాన్నీ 

కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని కృపి చేయాలి. 

సంఘ సంక్షైవు కృషి - విలువలు 

సంఘ సంవ్నేము కృషి మానవతా విలువలమోద, తాళి తిక 
పిలువల పె నకూడా ఆభారపడి ఉంది. వ్య క్రి కిని న్య క్తి క్రిగా గౌరవించాలి 

అనే సూ క్తి మాద సంఘు మసం డేమక కపి ఆధారపడింది. నవ్య కి కూడా 

సిరుల | (పభావంగానీ లేదా అతడి మానసిక, శారీరక బలహీనతలు 

గాని కారణంకావచ్చు. కనుక వ్యకి బాధలు, సమస్యల మూలంగా | 

వ్యక్తిని అగారవపరచకుండా అతనివైగల పరిసరాల దృుష్పభావాన్ని. 

శారీరక మానసిక బలహీనతలను తొలగించడానికి సంఘసం తేమ కార్య 
రృ [పయత్నింవాలి, వీటిద్వారా వ్యక్తి చాధలను తగ్గించడంగాని 

ళ్ ఇాశ్వతంగా పరిహ్క-రించడ డంగాని చేయాలి. 
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వ్య కిని వ్య క్రిగా గౌరవించాలి. కానీ అతని గౌరవం అతని 

సాంఘిక, ఆరిక్క నతిక పిసితులమోద ఆధభారపకి ఉండరాదు అనేది 

సంఘసం కేమ కృపి నె తిక “విలువలలో అతిముఖ్య మైన అంశం సంఘ 

సం వేమక్సవి. జాతి మత, లింగబేదాల కతీతంగా సర్వమానవ సంత్నే 

మానికి ఉచ్దేశితమైంది. సంఘసువేమ కృషిలో కార్యక ర్శకు అనేక. 
తరహా వ్యక్తులు తారసపడ తారు. వ్య క్తి ఎటువంటి స్యభావంగలవా దై 

నప్పటికి అతడి! స్వయంనిర్జ యం చేసుకునే స్వె్మ్చా స్వాతం, త్యాలను 

కార్యకర్త ఇవ్వాలి. 

వ్యరి, సమాజం చేకుగాదు, సంఘ సంతేవు కార్యక ర్వ వ్వక్స 

సం వేమమం'కే సామాజిక సంక్నేమంగా గు రంచాలి. సంఘసంవేమ 
కార్యక ర్శ దృష్టీ వ్య క్షి సంపూర్ణ సంవేమంవై శేందీళ్ళృతమై ఉం 
టుంది. సేవార్థి సమస్యకు దారితీసిన [పతి సూత డి పూల కారణాలను 
ఒకేవిధంగా పరిశీలించి, ప్రాముఖ్యతనిచ్చి అతని సమస్యా పెష్కరణకు 

సం తేమానికి కార్యక రృ కృషి-చేస్తాడు. . 

ఈ విధంగా సంఘ సంవేమకృషి. కొన్ని పటిష్టమెన విలువలను 
కలిగి ఉంది, ఈ విలువల నన్నిటిని సంఘసం మేమ కార్యక ర్న తప్పని 

సరిగా పాటించాలి. సంఘసం వేమకృపషి. విలువలు ఈ కింద పేర్ణానడం 

జరెగింది. 

lL (ఏతి వ్య క్కి సంఘానికి ఆయువుషటు, 

2. సంఘంలో |ప్రతివ్య క్కి ఎటువంటి హోదాలో ఉన్నప్పటికీ అతడికి 
ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఇతరుల అవసరం కలుగుతూ ఉటుంది. కనుక 
పతివ్య కి ఇతరులవై ఆధారపడటం అనేది అనివార్యం. 

కి. సంఘంలో (ప్రతి సభ్యునికి కూడా అతని అభ్యుదయాలతోపాటు 

సమాజాభ్యుదయ బాధ్యతకూడా ఉంటుంది, 

4, కనీసావసరాలు అందరికీ ఒకు అయినా - వాటిని పొందటంలోను, 

వినియోగించు ఫోవటంలోను భేదం ఉంటుంది. దీనిమూలంగా 

సంఘంలో (ప్రతిజీవి (ప్రత్యేక జీవిగా కనబడతాడు, 
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ర (ప్రజాస్వామ్య సూ[ఆాళే (పతిసంఘానికి ముఖ్యో శ చేశాలు. సంఘ 

జీవన సమగతకు, అభివృద్దికి ప్రతివ్యక్తీ ఉనికిని, శే కిని, అవసరా 

లను గుర్తించి వాటిద్వారా సంఘంలో వ్యక్తు కలను సంఘ ప్రురోభి 

వృద్ధికి గాభ్యలుగాను సాధకులుగాను తయారుచేయాలి. 

6. (పతివ్య క్కి సంఘ (శ్రేయసే స్స ముభఖ్యో దేశంగా భావించాలి. ఈ 

ఉధేశాన్ని సాధించడానికి కావలసిన అవకాశాలను కల్పించడానికి 

సంఘమే బాధ్యత వహించాలి. 

__ సంఘస సంత్నెమక్ళహపి., వ్యక్తి సెవాపద్దతి, సమనూహ సే సెవాపద్ధలి, 

సాముడాయిక వ్యవశ్థాపన; సామాజిక కచర్య మొదలైన పద్ధతులద్వారా 

జకుపబడు తోంది. 

సంఘసం వేమక్ళపి. - మత, మానవతా ఏలువలకుగల సంబంధం :- 

సంఘసేవ అనేది పురాతన కాలంనుంచి కూడా ఆచరణలో 

ఉంది. సంఘసేవ మత ।పేరిత'మైనదిగాను, మానవతా [ జేరితమెనదిగాను 
ఉండేది. రాజులు, ధనికులు, సంఘంలో పలుకుబడి గలవారు చేద 

వారిని, అనాధలను ఆదుకుని సహాయం చేయడం తమ ధర ్రంగానుః 

బొధ్యతగాను తలచేవారు. మతోపబేశంవల్ల వీరందరూ దానధర్మాలు 

చేసి, ధర్మశాలలను స్థాపించి పేదవారిని, అశక్రులను పోషించేవారు. 

హీందూ ధర్భ శాస్త్రాలు, వేదాలు, పురాణాలు, డానధర్మాలు మొద 

లైనవి పుణ్య కార్యాలుగా చెబుతున్నాయి. అంతేగాక హరానవ తా 

దృకృధంకూడా వ్యక్తు కలలో సంభఘసేవాభిలావను పెంపొంది స్తున్నది. 

“వూనవ సేవే మూధవ సేవ” అనే నానుడిని నమ్ముకొని హిందూ 

మత ధర్మం పకారం రాజులు, ధనికులు, జమోండారు, సేవా సంస్థలను 

స్థాపీంచడం, చెకున్రలను, బావులను తవ్వించడం, ముఠాలు, విద్యా 
జ్యో సంస్థలు జ్ఞ సాపించడం మొదలైన అనేక పుణ్య కార్యాలను చేశారు, 

కై) సృవ మత |పచారకులు, వారి అనుచరులు, తమ మత 

' సూ క్తులకు అనుకూలంగా అనేక సంఘ సంతకము కార్య్రమాలలా 

పాల్లాని శేవలం కస్త స వ్రులకేశాక ఇతర మతాల. వారికి కూడా సేవ 
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చేయటం జరుగుతోంది. సర్వమానవ సమానత్వం; భాతృత్వం, మానవ 

నేవ దయ, జాలి మొదలైన భావాలు వీరిని సంఘ సేవకులుగా 
చేశాయి. 

జాలి, దయ, డానధరా గలు అన్ని మతాల సిద్దాంతాలలోను 

ఇమిడి ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక | | పగతి, దీనులను, పేదవారిని, అనాధలను 

ఆదరించడం అనేవి మహమ్మూదీయ వుతంలో (ప్రముఖంగా ఉన్నాయి, 

(పతి మహమ్ముదీయుడు తన సంపాదనలో ఎంతో కొంత సొమ్మును 

(పజాసెవశై వినియోగించడం: తమ బాధ ధ్యతే అన్నది - - వారి ల 

తము. మహమ్ముదీ యుల మతే [గంధ మైన ఖురానులో జకల్, సా దక్ 

శెరత్ అనే మూడు డు పద్ధతులు చేన్మో-నబడా యి. జకత్ అంశే పతీ 

వ్యక్షితన ఆస్తిలో కొంత భాగం దానధర్మాలు చేయడానికి వినియో. 

గించడం. సాదక్ , కెరత్ అంక (పతి వ్యక్తి సాటి పూానవ్రల పల్లు జాలి 

_ నానుభూతీి కిలిగీవ్రండటం, ఇతరులు కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు వారిపై. 

దాశ్నీణ్యంతో, జాలితో చేసే సహాయం లేదా ధర్మం అని అర్థం. 

పాక్ళీమతేం కూడా ఇతనుల సుఖ సంతోపాల కోసం పాటుపడిన 

వాకకే సుఖ సంతోషాలు లభిసాయనే తాత్విక సిద్ధాంతం వై ఆధారపడి 

ఉంది. ఈ తాత్యిక సిద్దాంతింవట్ల పార్శీ మతేస్థులు సాంఘక సంతేము 

భావన కిలిగి ఉన్నారు, పాళ్ళీ మతే స్తులు అనేక సంక్నేము నిధులనుకూడా 

ఏ్ళర్పాబు చేసుకునా రు. పార్శీ మతస్థులు విద్య, వైద్య, రంగాలలోనే . 

కాకంండా గృహ నిర్మాణానికి, ఉచితి భోజన, మండప నిరా నికి 

సిక్కు_మతంలో కూడా సృఘచేవ కనిపిస్తుంది. గురునానక్ 
అతని తెరువాత గురువులు, సిక్కును తాన్ని అభి వృద్ధి పరచడమే కాక 
మానవ జీవితంలో చేనాగుణ నిరతి, దయార్జ స్వభావం, నిస్వార్ధ వత. 

మొదలై న న లక్షణాలు చాలా ముఖ్యమైనవని బోదిరిచినారు, అందరూ 

కలసి భుజించ డానికి విశ్రాంతి తీసు సుకోవడా డానికి భోజన శాలలను, వి శాంతి 

శాలలను నిక్చించారు. ఈవుతంలో కూడా సేవా. తత్పరతవల్ల నే నే జన్మ 
రాహాత్యం 8 లుగుతుందని, అచే జీవిత. చీరము అమ్యుమని చెప్పబడింది. 
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గురుగోవిందసింగు బోధనల |పకారం [పతి సిక్కు- తేన రాబడిలో పవవ 

భాగం సంఘ సేవకు ఖర్చు చేయాలని బభోదించాడు. 

సంఘం సంక్షే మ కృషి. = శాస్త్రీయ భావన 
వె చెప్పిన విధంగా భారత దేశంలో వివిధ మతాలవారు, వివిధ 

పదతులలో సంఘ సేవచేసి సంఘాభ్యుదయానికి పాటుపడ్డారు. కాసి ఈ 

సంఘ సేవ, సంఘ సంస్క-రణ, కార్య|క్రమాలన్ని 20 వ శతాబ్దం వరకు 

మత దృష్టీతోను, మానవతా దృక్పంధంతోను మాత్రమే కొనసాగాయి 

ఈ పద్దతులన్నీ సాటి మానవునికి కష్టాలలో సహాయపడటం తేమ కనీస 

ధర్మంగా భావించి చేసిన కార్య్మకవమూలు స్నివల్ద బాధితులకు తాత్కా- 

లిక ఉపశమనం మా(తమే లభించింది. ఈ తాత్కా-లిక ఉపశమనం వల్ల్హ 

సమస్యలకు శాశ్వత పరిప్కా-రం లభించడం 'తేదు. |కమ్మక్రమంగా సమ 

సలు కే ప్రతీరమవడంవల్లి వాటి ఉపశమనాసికి మతి, మానవతా 

దృక్పథాలు సరిపో లేదు. సమస్యలను తుళ్జాంగొ పరిశీలించి శాస్త్రియ 

పద్ధతిలో పరిహ్క-రించవలసిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. సమస్యల నుట్టు 

పూర్వా త్తొిరాలు, వాటి కారణాలు, మీళ్ణాంగా సిలీలించి, ఆ సమస్యల 

శాశ్వత పరిష్క_రణకోసం, బాధితుల స్రనరావాస సౌకర్యాలకోసం కృపి. 

చేయవలసి ఉంది. ఏటన్నిటికి సాధారణ పద్ధతులు సకెపోలేదు. [కమ 

బద్ధమైన శాయ్రీయపద్దతి ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. 1986 వ సంవత్సరంలో 

మనదేశంలో (గాడ్యుయేటు సూ్యూల్ ఆఫ్ సోవల్ వర్, (graduate 

School of Social work) తాతా వారిచే బొంబాయి నగరంలో 

స్థాపించబడింది. ఇక్యాడ శాస్త్రీయ పద్ద విలో సంఫఘసేవ చేయడానికి 

సంఘసం వేము శాస్త్రాన్ని బోధించడం జరుగుతుంది. సంఘసం తేమ 

కార్యక రకు సంఘసం వేము కృపలో తిర్భదునిచ్చి సంఘసం మేమ క్ఫ్రపి 

శా స్త్రపరిజ్ఞునాన్నే గాకుండా మానవ, మనో విజ్ఞన, సామాజిక 

వా లలోకూడా పరిజ్ఞానాన్ని కలుగ చే స్తున్నది. 

(క్ర . 

(వస్తుత యుగంలో సంఘసంఇేవు కృపి. జక శా, మ్రీయ వద 

ఎమి 

(౫ ద 

గాను, ప్రభుత్వంలో ఒక విభాగంగాను, ఉనికిని ఏర్పరచుకొంది.. సంఘ 
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సంక్నేమకృపి. శ్వాస్త్రీయపద్దతిలో నుత | పమేయం లేకపోయినప్పటికీ 

మానవతా దృక్పథం మాతం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. మానవతా 

దృక్పథంతోపాటు ఒక (కవుబద్దమైన శ్వా ప్ర్రీయపద్ధతిని ఉపయోగించి 

వ్యక్తు కులు సమూహాల, సముదాయాల, సమాజాల సమస్యలను పరిష్క్ల 

రించి, వ్యకి కి కి సమూహోనికి, సముదాయానికి, సమాజానికి శాశ్వత మైన 

ఉపశమనాన్ని కలిగించడమే సంఘ సంకేమ కృపి శాస్త్రీయ పద్ధతి . 

భ్యెయం.. 



స 

భారతదేశంలో స సంఫుం సంకేవు కాయా 

పుట్టుష పూరో ఏ తరాలు 

(Historical and Philosophical back ground of 

Social Work in India) 

భారతదేశంలో (బిటీష్. (పభుత్వానికి పూర్వం జరిగిన 

సాంఫిక 'సెవలు 

భారతదేశ సంస్కృతిలో సనాతన కాలం నుంచి ఆస్తులకు చేవ 

చేయడం, నష్టాలలో ఉన్న తోటి మానవులకు సహాయపడటం, అనే 
భానాలు వాలా నెన స్థానాన్ని ఆ(కైమించుకున్నాయి. భారత 

జేశంలోగల సమ స్త స్త మఠాల; సూ కులు అనాధలకు దానం చేయడంలో 

(ప్రాధాన్యత నినో లని తెలువుతున్నాయి, అన్ని మతాల వారు కూడా 

“మానవ సేవయే మాధవ సేవ” అనే సూక్తికి అత్యంత పాభాన్యత 

ని స్తున్నారు. 

దేశంలోని (పభుత్యాలు, ధనికులు, సమాజంలో గల ఆ స్తలకు 

సహాయం చేశే బాధ్యతను చేపట్టారు. వారు సమాజంలో చేనాలయూ 

లను నిర్మించడం, ఫర శ్రసఆాలను నిర్మించడం మొదలైన కార్య కనా 

లను చేపట్టడ మేకాక్ వాటిని సమ పద్దతిలో నిర్యహాంచడానికి క్షా 

ఛు "ధ్యతను వహంధాను. వాటి జరి న్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి పరచడానికి 

విరాళాలను ఇవ్వడం, చండాలను సూలు చేయడం ముద న కార్య 

(మాలను కూడా చేపట్టారు. అంతేకాక సాధువునకు గృహవసతులను 

సర్వాటు చేయడం, డేసాలయాలలోను, స్మతాలలోను, వముళాలలోను 

నివసించే సాధువులకు, అనాధలకు అన్నవ స్త్రాాలను అంద చేసే కార్యక 

మాలను నిర్వహం చేవారు. 
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అహమ్మద్ ఖాన్ కళాశాల విద్యా విధానంలో కొ త్త వూర్చ్పులను 

(పవేశ పెట్టింది. 1906 లో ముస్త్షిమ్ ఎడ్యు శేమనల్ కాన్ఫరెన్స్ సంస్థ 

స్థాపించ బడింది. బది ముస్లిమ్. విద్యా విధానంలో గల సముస్వలనుూ 

చర్చించింది. 

లక్నోలోని “ముంతాజ్ ఆర్భనేజ్ ౫ అనాధలను చేరదీసి వారికి. 

విద్య నేర్చి పరిశ్రమలో శికణ నిస్తున్నది. మసీదుల ద్వారా ఈ సేవలు 

జరుగుతున్నా (ప సుతావసరాలకు అవి సరిపోవడంలేదని [గ్రహించి అవ 

_సరమైన మార్పులను (పవేశవెట్టడం జరిగింది. అర్హతగల యునకులకు. 

ధన సహాయం చేయడం, 'అనాధలను కాపాడటం మొదలై న కార్య(క 

మాలేకాక పేదలకు ఉచితంగా వైద్య సౌకర్యాలు కల్పించి ధర 

వె ద్యశాలలను కూడా నిష్నెంచారు. యా(కాస్థలాలలో ఉచిత భోజన | 

శాలలు, వి[శాంతి గృహాలు ని సాంచి అశేకమందీ యా!తీకులకు ఇప్పటికీ 

సహాయం చే స్తున్నారు. వివిధ వృత్త తులకు చెందిన వారు తమతమ వృ క్రి 

సంఘాలలోని అనాధ త్రులికు అః శయాలను కల్పించడం, యుక్ష నొ వయ 

స్కు-లైన యువతులకు వివాహాలు జపించడం, అనాధ మృత . -జేహాల 

: అంత్య| కియలకో సహాయం చేయడం మొదలై న సేవా కార్య(క్రమాలలో 

అనేక మండి పాల్లొనేవారు. నిరుద్యోగాన్ని ఒక సమస్యగా (గహంచి 

నిరుద్భోగులై న యువకులకు ఉద్యోగావకాశాలను ఏర్పరచే బాధ్యతను. 

కూడా కొందరు స్వీకరించారు. 

కై) స్తవ వతం. సంఘసెవ 

స్తవ మతంలోహడా _సంఘశేనకు (పధానస్థానం ఉంది. 

కస్త వ మత పచారకులు, భూడె అనుచరులు, అ నేక సంఘసం శ్నేవు 

కార్యక్రమాలలో పా ల్లాని కె కస్త సవ మతానుయూయులకేకాక ఇతర 

మతాలవారికికూడ సేవను అందజే సున్నారు. వారిముతంలో బోధించిన 

సర్వమానవ సమానత్వం, సా భాతృత్వం, మానవచేవ, దయ, జాలి, 

"మొదలైన భావాలు ఏరిని సంఘ సేవకు (పోత్సహించాయి. కనుక 

నిత్య జీవితావసరాలకు నోచుకోనివారెకి నేవచేయడం .తమ జీవిత 
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లత్యుంగా భావిసారు, అశ కూల న వారిని, వారికుటుంబాలను ఆదుకుంటూ 

ఉండేవారు, (పతి గృహంలోను రోజుకి ఒకరిద్దరు పేదవారినిగానీ, 

బాటసారులనుగానీ, ఆదుకుంటూా ఉండేవారు. 

16వ శతాబ్దంలో శిథలికులు ఎన్నో సంకేమ సంస్థలను గ సాపిం 

బారు. 1516 లః పోర్చుగీ 'సునారు అశ కులు, అనాధలు, ఖై నీలు 

ద'తెననారికి సవచేసే నిమిత్తం ఒక సేవాసంస్థను గోవాలో 

వ్రకచాను. ఈ సంస్థ అచేళ నైద్యశాలలను, చేనాసనదనాలను ఏర్పరచి 

మానసిక నోగులకు, కెష్టురోగులకు సేవచేసే బాధ్యతను స్వీకరించింది. 

సెయింట్ బైవియర్ 1545 లో గోవాను దర్శించి [పాథమిక పాఠశాల 

లను, కళాశాలను, సేవాసవనాలను నెలకొల్పి (పజాసేవ చేశాడు. 

1962 భో “శిథలిక్ సరక్టకీ అఫ్ ఇండియాలో 4,229 ఉన్నట్లు, 
వాటిలో 9.20,809 విద్యాష్థలు ఉన్నట్లు చేరో_వడం జరిగింది. ఈ 

సంస్థలు కొండకజాతి బాలుర సంరతుణ, శితుణ బాధ్యత లనుకూణా 

స్వీ కించినట్టు తెలు స్తుంది. నీ, వురుషుల శితుణా పాఠశాలలను, 

వాడె శావిష , స్యావనాయిక రికిణా పాఠశాలలను కూడా స్థాపించారు. 

పాట? స్తం క న సులు విద్యాన్యా స్కీ కోసం అనేక కార్య 

|సెషంటను చసారు, అలగాండర్, డాకర్ జూన్ విల్సన్ , దాన్ 
_ యు జై 6 
అండర్ సన్ లు కోలకతా, బొంబాయి. మ్మదాసులలో వరుసగా విద్యా 

న్యస్త ఫిజి పాపా అచేక పాఠశాలలను, కళాశాలలనుకూడా 
Ge 

స్థాపించారు, స్రీలకు (ప తేక పాశ శాలలను స్థాపించి సీ వద్యను 

| పోత్చహూంచారు, విద్యావంగంలో నేకాక _ వె న ద్యరంగంలొ కూడు డా వీరు 

అనేక కార్య] కె మూటను చేపట్టారు . 1962 నాటికి ఈ సంస్థలు 69 

న (ద్య శాలలను నాసంవాయి,. అవసం మైన అన్ని పెక రాలతో పొటు 

సకస పొందిన నై్యులు, నరులు; అయాలతో ఆ సంస్థను న నడపడం 

జ్రిగింది. అంతేకాని కయ, కె ము మొదలై న దీ ర కాలిక రోగులకు 

(ప త్యే౪3 నున నై ద్యశాలలను ని పంచారు, మవేంయాను, సుఖరోగాలను 

ఎదురో సవడంలోను, సరానసికి అనారొ గ్య చికిత్సా శికుణలోను, 

నరుల కక ఇన్వటంలోను ఫీరుడేసిన క సా (పశంసనియ మై ముంది, 



ల) భారత చేశంలో సంఘసంవేవు సేవలు 

వైద్య, విద్యా సంస్థ లేకాక మానవ అవసరాలను తీర్చటానికి, . 

ఆపదలను ఎదుర్మో-టానికి  అచేక ధర్మ సంస్థలను స్థానించడం జరిగింది. . 

అనాధ శరణాలయాలు, విస్త గృహాలు, వికలాంగులను, పెదవారిని ఆద. 

రించే సంస్థలు మొదలై నవాటిని కూడా స్థాపించారు. భారత "దేశంలో 

వివిధ పరిస్థితులలో వచ్చిన శరణార్థులను ఆదుకోటానికి వీరు చాలా 

సౌకర్యాలను ఏర్పరచారు, 

శే) స్తవ సంస్థలలో నె. ఎమ్. సి. ఎ. (Y.M.C.A.) యువ 

జనుల ల ప్రలోభ కోను స్థసిరమైన ముట్ట మొదటి సంస్థ. ఈ సంస్థ. . 

, మత, రాజకీయ విచక్ణ లేకుండా అపత్సమయాలలో విపత్తులకు 

లోనె వైన వారిని ఆదుకుంటుంది. స 

ఫార్శివుతం = సంఘసేవ 
ఫార్మీమత స్తులు కూడా సంఘ సంతేమానికి కొంత కృషి చేసి, 

నట్లు తేలు స్తున్నది. ఇతరుల సౌక ర్యానికి పాటుపడిన వారికే సుఖ" 

సంతోపాలు లభిస్తాయనే తాత్విక సిద్ధాంతం వై ఫార్శీల సంమేమ భావన 

ఆధారపడి ఉన్నది. అంజుమన్ అనే సంస్థ ఫార్శీల సాంఘీక సేవా కార్య 

(కొనూాలకు సీతే మైంది. సామాన్యుల అవసరాలను తీర్చడానికి ఏ్ళు 

"జీవాలయాలను సికె ర్నంచారు. భాక్ళీ సమాజం అనేక సం వేమ నిధులను 

ఏర్పరచింది. భారీ సమాజం విద్య, నె వైద్య సౌకర్యాలకు, గృహనిర్మాణ 

పథకాలకు, భోజనమంటప నిర్మాణానికి వివాహాలకు. కూడా. అనేక... 

సహాయ కార్య! క కమూలను చేపట్టింది. (పసూతిగృపహో న్ లు ధర్భశాలలు, 

పాఠశాలలు, వైద్యశాలలు, అనాధ శరణాలయాలు మొదలైనవాటిని 

ఫార్మీ సమాజం నారు నికి చి సాంఘిక నేవచే స్తున్నారు. పాఠశాలలో 
మధ్యాహ్న భోజన సదుపాయాలను 25 - సంవత్సరాలకు పూర్వమే వ్కు 

నడుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

సిక్ళు_వుతం = సంఫు సేవ 

సిక్కు మతేస్థులు కూడా సంఘనేవకోసం ౦. కృషిచే స్తున్నారు. 

సిక్కుువుత గురువులు సిక్కుమ తాన్ని చెంపాందించడ మేకాక మానవ 
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జీవితంలో సేవ, దయ, నిస్స్పా షత చాలా ముఖ్యమైనవని బోధించారు, 

అందరూ కలసి భోజనం చెయ్యడా నిక, పి శాంతి తీసుకోడానికి భోజన 

'శాలలను, వి శాంతి గృహాలను నిర్ఫంపచేశారు. ఈ మతంలో హూడా 

సెవా తత్పరత వల్లనే జన్మ'రాహాత్యేం కలుగుతుందనీ, అడే జీవిత 

చరమలక్యమని చెప్పడం జెగింది, నిస్సా గర్భంతో సేవచేసేవాచే దేవుని 

చేరగలరని సిక్కుమత గురువులు బోధించారు. ఈ మత గురువుల 

జీవితాలు ఉత్కృప్ట సంఘనేవకు నిదర్శనాలు. ఏవి ఉచిత భోజన 

శాలలను గురుపాకశాల అంటారు. ఈ పాకశాలలోని వంట, వడ్డన; 

పాతలను క భపరచడం మొదలైన పనులన్నింటిలో పాల్లొనేవారు 

తమకు ఇది గొప్ప అవకాశమని, అదృష్టమని, భావిస్తారు. 

సిక్కు_మత గురువుల [పబోధనల |పకారం (పతి సిక్కు. తన 

నాబడిలో 10వ భాగం సంఘ సేవకు ఖర్చు వేయాలి. దానధన్శాలను_ 

ధనరూ పెణా స్వికరించడానికి కొన్ని సంస్థలు అనాధ శరణాలతూంలు, 
న్ 

నె ద్యళాలలు, కుస్ట్రురోగులకు, (ప్రత్యేక సనివాసదనాలు, అంధులకు 

(పత్యేక పాఠశాలలు మొదలై నవి నడువుతున్నాయి. 

[క మ[కమంగా భారత దేశంలో “వాజులు, నాజి జాలు అంతేరిం 

చాయి, (పజాసం తేమం సాంఘుకి సంస్థ లలో విలీనమయిండి, సమష్టి 

కుటుంబం కులవ్యవస్థ లు పంచాయతీ సమితులు మొదలై న సాంఘిక 

సంస్థలలో సాంఘీక సంవ్నేవు కార్యక్ర పూలు తెమ ఇ 'ధ్యతలుగా 

చేర్కానడం జరిగింది. సమ్ కు్ఫుంబం, కులవ్యవస్థ వ్య కుల 

సమ మస్యలను పరిష్క-రించి వారి అభివృద్ధికి సహాయపడేవి. సంఘసేవ 

ఏ సంస స్ట ద్వారా జరిగినా, ఏరూపాన జరిగినా, మతెబా స్టమైనదిగా ఉండేది. 

బుద్ధుని కాలంనాటినుంచి నేటివరకు భారత జేశంలో. సంతో మంది సంఘ 

సం కేమార్థ మై సంఘ కేవచేసాదు. 

ఆంగ్ల (పభుత్వం - భారత సవరాజంపై దాని (ప్రభావం 

కాల్మకముంగా ఆంగ్ల (పభుత్వ పరిపాలనా విభానంవల్ల సంధు 

"సేవా పద్ధతులలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. 18 వ శతాబ్దం చివ 



వ్ భారతజేశంలో సంఘ సంవేవు సేవలు 

రిలో పద్యావంతు లై న భారతీయుల దృకృ థాలలో మార్పులు 

వచ్చాయి. సాంఘిక జీవన విధానంలోని లోపాలవు గుర్తించడం, 
వాటిని సంస్కరించడం మొదలైన వాటిలో అభిలామవ వర్పడింది. 
బెంగాలులో శరంపూరు మిషనకీలు కొంత సంస్కరణను లేవడానికి, 
[(పయత్నించారు. 

బాల్యవివాహాలు, బహుభార్యాత్వం, లిథబలి, సతీసహగమనం 

మొదలై న సాంఘిక దురాచారాలను మానివీంచడానికి వారు (పయ 

ల్ని ౦ారు. 

ఆంగ్ల (పభుత్వ (పభావంవల్ల [గామాణ [పాంతాల ఆర్హ్ క పరిస్థి 
తులు చెబ్బతకిన్నాయి. నిరుద్యోగులు, నిర్మాశయులు పట్టణాలకు వలస 
పోవడం మొదలు వెట్టారు. నగర జీవితంలోను, (పజల సాంఘీక జీవన 
విభానంలోను ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. కులమత [పభావాలు తగ్గి 
పోయినాయి. సమ్య్యకుటుం బాలు విచ్చిన్న మైనాయి. (ప్రజలలో స్వయం 
పరిపాలనా, ప్రజాస్వామ్య భావనలు రేకెతాయి. 

ఈ నూతన దృక్పథంలో రాజారామమోాహనరాంయ్ సంఘ 
సంస్కరణకు పూనుకొన్నాడు, అతడు వ్మిగహారాధనను నిరసించి ఏకే 
శ్వరోపాసనకు (ట్రహ్ముసమాజాన్ని స సావించాడు. అతని తరువాత సామా. 
దయానంద సరస్వతి, రామకృవ్ల్న పరమహంస, వివేకానందుడు [పా రా 
మందిరాలను వర్పరణాకు. ఈ సంస్థలన్ని టికీ మతం, మానవతాపరమెన 
భావనలు మూలాధారాలు. 1905 లో నోపాలక అవ్వనోఖలే సర్వెంట్, ఎ 
ఆఫ్ ఇండియా సాగ సె టీ స్థసంచి శాస్త్రీయ పద్దతులలో స సవా విధానాన్ని 
(పవేశ౫ పెట్టాడు, దీనినిబకే సాంఘీక సంకేమం మూడు దశలలో మారి 
నట్లు తెలుసోంది. 

“మొదటి దశ _ ఆధ్యాత్మిక పర మెంది. 

రెండో దశ - సాంఘిక దురాచారాల నిర్ఫ్టూలనకు ఏర్పడిన సంఘ 
సంస్క-రణోద్యమం. 
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మూడో దశ - మొదటి రెండు దశల నుండి ఉద్భవించిన సంధు 

సంవ్నేవు కస 

గాంధీమహోతు దని | పవేశంతోను, భారత జాతీయ కాంగెస్ 

సంస్థాపనతో ను, అనేక సాంఘిక సమస్యలు (పజల దృస్థిని ఆకర్షించాయి, 

అంటరానితనం, న్స్ స్వాతంత్రం, కుంలసిభానం "మొదలైన న విషయా 

లలో కొంత అభ్యుదయాన్ని సాధించడం జెగింది. మద్యపానం, వ్యభి 

బారం 'మెదలె న సొంఘికో సమస్యలను నిర్భూలించడా నికి | పయత్నాలు 

జరిగాయి, నిరక్షరాస్యతను రూవునూపడానికి (పయకతక్నాలు జరిగాయి. 

1920 లో బొంబాయిలో “సోషల్ సర్వీస్. లిగ్ గ్ స్యాం చబంది. ఇది 

(క్రమబద్దమైన చీవారంగం. 1986లో సర్ రాబ్టి తాతా స్కూ-ల్ 

ఆఫ్ సోషల్ వర్ - సంవేవు కృపీలో కార్యక ర లకు న్క్ష్స ఇవ్వడం. 

కోసం (పారంభమయింది. ఇక్కడ వృత్తిలో నైవుణ్యాన్ని సంపాదించ 

డానికి సాంశేతిక పాఠశాలలను కూడా ఏర్పాటుచేశారు. 

స్వాతం త్యం తరువాత భారతదేశంలో సంఘ'సెవ 

భారతదేశం స్వాతం త్యం పొందిన తరువాతే రాజ్య పరిపాలన 

ముఖ్యలయ్య ౦ సాంఘీక సంషేమముని గు: రచించడం జరిగింది. ఈ లమ్యూన్ని 

సాధించడానికి (పభుత్వం ఎంపాయీాన్ సైట్ ఇన్సూరెన్స్ కాప్పొ రేపన్ 

సెర్మటల్ సోషల్ వెల్ సేన్ బా “ర, మొదలైన సంస్థలను స్థాపించి 

సామాజిక భదతా పథకాలను జీపట్లెంది సాంఘుక సంశషెవముం, శిశు 

సంజ్నేమం, సే ననా సంస్థలు; అనాధ శరణాలయూలు, వృద్ధులకు గృృహోలు 

ముద లె నవి నెలకో ల్ప బ్లా య, (పభుత్వ సంస్థలతో బో. సు స్వచ్చంద 

సేవాసంస్థలు కరూడా నర్సజ్లాయి.. వాటిమధ్య సామరస్యం కది రేటట్లు 

(పభుత్వం సమన్వయ సంస్థలను నర్చరచింది. “ఇండియన్ అడల్ట్ 

ఎడ్యు శేషన్ ఎసోసియేపన్ ౫ వయోజన విద్య, సాంఘక విద్య సంస్థల 

మధ్య మనా “ఇండియన కాన్ఫగెన్స్ ఆఫ్ సోషల్ వర్కా 

చేర్వెగ ఏ సంఘసంవేము శేంద్రాలమధ్య సామరస్యానికి అవతరించిన 

3) 



ల్రిక్త భారత బేశంలో సంధు సండేము సేవలూ 

సంస్థలు. [గామాణ సంత్నేమ సంస్థల సమన్వయానికి కూడా కొన్ని. 
సంస్తలు వర సాయి, 

స్వాతంత్యం వచ్చిన తరువాత వాష్ట్ట్ర (పభుత్వాలు సాంపుఎక 

సంశ్నేమ కే కార్యక్ర క్రమాలు చేపట్టాయి. పాథమికి విద్యను (పోత్సహిం ఈ 

ఉన్నత వార శాలలు, కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు ణ్ సాంకేతిక 

2 

శిక్షణా కేంద్రాలు మొదలై న నాటి సంఖ్యను చసెంచాయి., 

భారత దేశంలో బిటిపి, పుపాలనకు పూర్వం సాంఘీక వ్యవ డా 

వర్ణా శేమ ధర్శ సిద్ధాంతం వై అధారపడి ఉండేది. 18వ శతాబ్దం 
"మొదటి భాగంలో. (టటిష్నాను వచ్చిన తరువాత మన చేశ అర్థిక 

విధానం విచ్చిన్న మైంది, ఆంగేయ పిపాలనా కాలంలో శే స్తత 

మతాచార్యులు అనేక విధాలైన సౌకర్యాలను కల్పించారు... వాతె. 

సంఘ సేవకు మత (ప్రచారం కూడా తోడయింది. ఈ సమయంలో 
ఈశ్వర చం దవి ద్యాసాగర్ ౩ స్వామి దయానంద సరస్వతి, పీశేశలిం౫ ౮ 
పంతులు, 3 రామక్ళప్త పరమహంస "మొదలయిన మహాపురుషులు ఉద్భ్యూ 

వించి భారతీయులకు హీందూవమతంలోని. గొప్పతనాన్ని ఇాటివెప్పి 
సాంఘక్ర సంతెమానికి కృపచే ఛారు, (ప్రజాస్వామ్య విలువలను, హిందూ 

మత విలువలను అనుసరించి సెవ చేయడ మే నేటి సంఘ సంత్నేమ తత్వం - 

సమస్యా పూరిత మై మెన - సాంఘిక. పరిస్థితులలో మార్పు తేవడం అంత 

సులభం కాదు. కానీ సే సావార్థి యోచనా విధానంలో మాతం సంచేమా 

కార్యక ర్వ మార్చును కేగలడు, 

భారతదేశంలో సంఫు సంస్కరణోద్యమాలు 
బిటిప్. ౩ కాలంలో భారత ేశంలో' సంఘు సంవేము కార్యక 

మాలు అనేక దశలలో జరిగాయి, అవి వవంకే 

1. 1780 నుంచి 1880 వరకు జరిగిన సంఘ సంత్నేవు ము కార్య కమాలు. 

2 1880 నుంచి 19 00 వరకు జరిగిన సంవ్నేమ కార్యక మాలు, 

తి. 1900 నుంచి 1920 వరకు 7 99 
4. 1920 నుంచి 1937 వరకు "0 
5, 1987 నుంచి 1947 వరకు , 
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ముదటి దశలో సాంఘిక _సంస్క-రణలచై (శద్డ వ వహించడం, 

0 శెండోదశలో సాంఘీకంగా “వెనుకబడిన వారికి సాంఘిక సంవేవు సంస్థ 

అను స్థాపించడానికి | పాముఖ్యతే ఇవ్వడం జరిగింది. మూడో దశలో 

అంశకు 20 వ థతాళ్బం ఆరంభ దశలో హరిజనులు, గికిజనుల, కార్భికుల 

సం వెహాబ్ట్యం భారత జాతీయ సంస్థ లు స్థాపించ బజ్ఞ “యి. నాక్లో దశలో 

1920 నుంచి 1980 వరకు సమాజాభివృద్ధి చర్యలవై (పాముఖ్యత 

చూపబడింది. అం'కు విద్యా నూన్ల ర్యాలను అభివృద్ది పరచడం, [గామిోా 

ణాభవృద్ది, హరి శ్రమల అభివృద్ధి వినోద సౌక ర్య కార్యక్రమాలు, సంర 

మనకా చట్టాలు మొదలైన కార్యక హాలు చేపట్టారు. ఐదో దశలో 

అంటి 1987 నుంచి 194? వరకు గామోణాభివృద్ధి, సీ సంతేము 

విభాగాలు స్లాసీఎంచారు. 

1780 నుంచి 1880 వరకు సంక్షే వం కార న ఠమాలు 

ఈ కాలంలో నాంఫుక సంకేమ కార్యక్ర కమూాల గురించి తెలుసు 

కోవాలంకు ఆ కాలంలో ేశంలోగల సఫాజక్షీయ, సాంఘక పరిస్థితుల 

గురించి తెలుసుకోవలసిజింది. పరిస్థితులే ఆ కాలంలో సంఘ 

సంస్కరణ ద్యసూాలక కారణాలని చెప్పవచ్చు. సంఘుసంస్క-రె ణా ద్య 

మానికి ముఖ్య మైన కారణా బేవం కే (బిటిప్వాచు భారత బేశాన్ని 

సరిపాలించిన కాలంతో వారికీ వర్తించే చట్టాలు భారతీయులకు 

వ ర్హించేవికావు. వారు తవు చట్టాలకు మ్యాతేమే కట్టుబడి ఉంజేవాగు. 

కనుక తేమ ఆలోచనలలో వచ్చిన సూక్సులు తము వ్యవస్థలలో తేలేక 
పోయారు. దీనివళ్ళ సంఘసంస్క-ర ౫ ద్యమం ఆరంభమైంది. పాశ్చాత్య 

విద్య భారతీయుల పృకృథంలో అనేక్ మార్పులు తీసుకునివచ్చింది. 

1780లో శెరామ్పూర్ మివన్ న్థానించబడింది. అప్పటినుంచి 

(వజలలో కొ తరకం ఆలోచనలు తలఎతాయి. భారతదేశ సాంఘిక 

నిర్భితీలో అస్త; సంస్కరణటు శానాలని తలంవాను. భారతదేశంలో 

గల 'బ*ల్యపి వాహాలు, బహుభార్యాత్వం, సతీసహగమనం ముదసై న 

వన్నీ భారతి బేఫంలోగల సాంఘీక సాంఘీక మూాచారాలు, చె సవ 

మత బోధనలు పాళ్చాత్య విద్య ఈ మూభాభబానాలను వ్యతి రేకించ 
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డానికి దారితీశాయి. 1818 లో (ప్రవేశపెట్టిన చార్టర్ ఆక్ట్ (Charter 
Acty పాశ్చాత్య విద్యను [పోత్సహాంచింది. 1829 లో బెంగాల్ లో 

సతీసహగమనాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ చట్టం (పవేశవెట్టడం జరిగింది. ఈ 
ఆలి ర్తి వై . ల ము. 2 ఆ + 9 నం ౧5 ము అర చట్టాన్ని (పవేశ పట్టటాని$ కృపి చేసిన రుముఖుడు రాజు రామివరావాన 

రాయ్ అేవిధంగా మ్యదాసు, బొంబాయిలలోకూడా చట్టాలు (పవేశ 

పెట్టబడ్డాయి. ఈ చట్టాల పకారం సతీసహగమనం నేరం. సతీసహ 
గమనాన్ని పాటించేనారుగాని, దానిని [పోత్సహీంచేనారుగాన్ నేర స్తులు 

శితోర్హులు అని నిర్ణయించారు. 

1849 లో హిందూ బాలికలకు మొట్ట మొదట పాఠ శాలను 

నెలకొల్పారు. 186కి లో శేశబ్ చందనేన్ ప్రీ విద్యాభివృదికె. 
DDE శ్రి కేబ్ చందనేన్ ప్రీ విద్యాభివృద్ధి 

పాటుపడ్డా . 1రి56 లో ఈశ్వరచర్మద్ర విద్యాసాగర పీందూ వితంతు 

వునర్వివాహ చట్టాన్ని (ప్రవేశ పెడు. 1877 లో స్వామి డయానంద 
సరస్వతి ఆర్య సమాజాన్ని జ్ఞపించాడు. ఈ సమాజం కులవ్యవస్థము 

'బాల్యవివాహోలకు, పరదా పద్దతి మొదలై నవాటికి వ్యతి రేకంగా పని 
4 య్ . 

చేసింది. వితంతు ఫునర్వవాహాలను పోత్సహీంచింది. స్వామివివే కానంద 

రావుకృస్లూ మిషన్ ను 1897 లో స్తాపించాడు. విద్య, నె ద్య సంఘాభి 
౯ ఢి శ స 

వృద్ధి కార్య| క్రమాలను ఈ మిషన్ వారు. నిరంహించాను. 18/5 లో 

een _ డా రా షం స =, 
(శీ సయ్య అహమ్మం ఖాన్ విద్యా సంస్థను స వంచాడు, అది 

పస్తుతం ఆలీఘర్ యూనివర్నిటీగా రూపొందింది. 

2. 1880 నుంచి 1900 వరకు 
ఆంగ్ల విద్యాధికులు భారతీయులలో క్రొత్త రక మున ఆలోచన 

లను కలుగజశారు. పి అలోచనలు (పజాస్యావ్యుం, స్వాతం(త్య ద్భక్స 

థాలతో ఆరంభ వైనాయి. ఈ కాలంలో న్య కుల స్వాతంత్య దృక్పు 

థాలను సమష్టి కుటుం బాలు, కులవ్యవస్థ లు సంతృ పీ పరచ లేక 

పోయాయి. అ విధంగా అర్థిక వ్యవస్థలో కూడా మార్పులు 

వచాయి, 

(గామహమోణులు అధిక సంఖ్యలో హారి శామిక, పటణ వాంతాలకు 
లు 

తరలిపోవడం ఆరంభించారు. [గామ పంచాయతీలు. స్మక్రమంగా వాటి 
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కార్యకలాపాలను నిర్వర్నె ౦చలేక పోయినవి. జమోందారీ పద్ధతి, చేతి 

పర్మీశమలు విచ్చిన్నమవడం, యం|తాలతో తయారై న న సువులవై చ 

వ్యామోహం విరగడం, నగరాలలో పరిశ్రమల అభివృద్ది: విరుగుతున్న 

జనాభా మొదలై నవస్నీ వ్య కిల సమస్యలకు కారణా లై నాయి. 

తాగుడు, వ్యభిచారం, మురికివాడలు మొదలైన సమస్యలు అధిక మె 

నవి. ఇటువంటి పిస్థితులలో వక) 1 సవ మిషనరీలు కొన్ని సాంఘిక 

సంవ్నేవు సంస్థలను స్థావించి వాటి ద్యారా చద నారికి సండేమ కార్య 

[క్రమాలను ఏర్పాటుచేసి తద్యార తమ మత న్యావీకి కృప్ చేయడం 

(పారంభించారు. 

1882 వ సంవత్సరంలో పండిత రమాబాయి అర్యమహిళా 

సమాజాన్ని న్ధ పించారు. దీనిద్వారా పీందూ మహిళలను అనేక 

విధాలై న సంవేవముసేవలు అందజేయడం జరిగింది. ఆమె అనేక సంవేవు 

కపి సంస్థలు, అనాధ శరణాలయాలు, 'బొలికల పాఠశాలలు స్థావీం 

చింది. 1887లో (శ్రీ) శకిపాద బెనర్జీ బెంగాల్లో హీందూ వితంతు 

గృహాలను స్థాపించాడు. దీని తరువాతే ఇటువంటి గృహాలు అనేకం 

బొంబాయి మదాసులళోకూడా వెలిశాయి. 1896 లో వా ఫెసర్ 

డి కె. కార్వే పూనాలో వితంతు గృహాలను స్థాపించారు. 1902 నాటికి 

ఈ గృహంలో 14 మంది ఏతంతువులు చేరారు. 1899 ఏీశేశలింగం 

పంతులు మ్మదాసులో వితంతు గ ఫహాలను స్థాపించాడు. 

3. 1900 నుంచి 1920 వరకు జరిగిన సాంఘిక సంక్షే వం 

కార్య కనరాలు 

1905 లో సర్వెంట్స్ ఆస్ ఇండియూ సొ సెటీ ఏర్పడింది. ఇది 

రాజకీయ |వాముఖ్యతేగ ల సంస్థ అయినప్పటి! సొంఘ్కి, ల 3 నీ ఫవ్ద్యా 

రంగాలలో అభివృద్ధి పథకాలు ఏర్పరచడానికి కృ షి చేసింది. ముఖ్యంగా 

నుకబడిన తరగతులనావ3కి సాంఘీక, ఆర్థిక; వి ద్యారంగాలలో సె 

సమానమెన అవకాశాలను కలుగజేయడానికి ఎక్కు-వ చేసింది. 1908లో 

బొంబాయిలో సేవాసదన్ స్థాపించబడింది. దీనికి (శ్రీనుకి రమాబాయి. 
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రానే అధ్య కరాలు, విద్యావ్యాప్తి కలుగ జేయడం ఈ సేవాసదన్ 

ముఖ్యోథేశం. 1911లో సోవల్ సరీ న్ లీగ్ స్థాపించబడింది. దిని, 

అధ్యక్షుడు చందావర్క-ర్, ఈ లీగ్ కృషీద్వారా భారత చేశంలో 

కార్మికుల సాంఘిక హోదా వంపొందించబడింది. 

4. 1020 నుంచి 18882 వరకు జరిగిన సంహ సంకేవు. 
కార్య కవరాలు 

ఈ కాలంలో పఫనుబేమ్యుషిలా భ్. భాగంగా ఆ రులకు వునరా 

వాస కార్యక్రమాలను ఏర్పాటుచేయడ మనేడాని బదులుగా అసలు 

ఆకులు అనేమాట లేకుండా, అందరూ మంచిదశలో ఉండాలనే 

ఆశయంతో కార్య క్రమాలను చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాలలో | 

మొట్టమొదటగా బాలల చట్టాలను (పవేశ పెట్టారు. 1920, 22, 24 

సంవత్సరాలలో వరుసగా మదాసు, బెంగాలు, బొంబాయి రాష్ట్రాలలో 

బాలలకు సంబంధించిన చట్టాలు (పవేశ పెట్టారు. 1922వ సంవత్సరంలో 

'డ్ర్రీలలోను, బాలిక లలోను అవినీతి (పవర్శన నరికక్లేందుకు నిరోధక 
చట్టం (ప్రవేశ వెట్టబడింది. 1922 లో బాల్యవివాహ నిపేధచట్టం కూడా. 

ప్రవేశపెట్టబడింది. 1923 వ సంవత్సరంలో శ్రీ సంతేమంకోసం అనేక . 
కార్యక మాలు చేపటారు. ఈ కాలంలో (పభుత్వంకూడా సంష్నేమ కార్య 

(కమాలపై దృ్భృఫ్థిని కేం దీకరించింది. కార్మిక సంవేమానికి చెందిన : 

అనేక చట్టాలు కూడా (పవేశ పెట్టారు. " 

5. 1937 నుంచి 1947 వరక జరిగిన సంక్రెము కృషి 

నూతన కాంగెన్. మం|తివర్లం 1987 లో అనేక సంవేవు 

కార్యక్రమాలను (వవేశ పెట్టి కింది. అనేక ౮ రాప్త్రాలలో [గామోణ సంకేమ -. 
విభాగాలు, త్రీ సంచేమ 4 ఏభెాగాలు స్థసంచబడ్జా యి. అంటరానితనం 

తొలగించడానికి హరిజన, గిరిజన, వెనుకబడిన తరగతుల సంజ్నేవూర్లం 

అ నేక కార్య[కమాలను [పారంభించింది. శ్ 
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6. భారతదేశానికి స్వాతం త్యం వచ్చిన తరువాత జరిగిన 

సంఫు సంక్తై వు రార వ కవరాలు 

స్వాతం్యత్యం వచ్చిన తరువాత భారత (ప్రభుత్వం మన జేశాన్ని 
సంకేమ రాజ్యంగ" (పక కటీంచింది. వెనకబడిన తరగతుల నంశేమూనికి 

ఎక్కు-వ (పాధాన్యత నిచ్చారు, సాంఘిక శాసనాలేకాక వ్యక్ కులకు, 

సమూహాలకు, సముదాయాలకు వేరువేరుగాను, (పత్యేక గాను సహాయం 

డానికి అనేక సంజేవు విభాగాలు స్థాపించారు. శేంద, రాష్ట్ర 

సాంఘీక సంవేవము విభాగాలు, సాముదాయిక అభివృద్ధి పథకాలు, 

"కేంద సాంఘిక సంజేవు బోర్డు మొదల నవాటిని స్థాపించడం జరిగింది. 

1954 వ సంవత్సరంలో ప్రత్యేక వివాహ చట్టం [పవేశ వెట్టారు, 

ఈ చట్టం [పకారం ఏవాపహాంనాటిక్షి చెళ్ళికుమారునికి 91 సంవత్సరాలు, 

ఇళ్ళికూతురి! 18 సంవత్సరాలు పూర్తయి ఉండాలి. ఈ చట్టంలో 

జూతి, మత పస కి, వేదు. 1955 లో హిందూ వివాహ చట్టం వవేశ 

వెట్టబడింది. అంతేకాక అనేక కార్మిక సంవేమ చట్టాలు ప్రవేశపెట్టడం 

జరిగింది, స్రీ గౌరవాన్ని, హోదాను కాపాడటానికి అనేక శాసనాలు 

(పవేశ పెట్టారు. అంటనానితనాన్ని తొలగించడానికి కూడా అనేక శాస 

నాలు (పవేశ వెట్టడం, 1947 లో వునరావాస కార్య|కమాలు చేపట్టడం 

కూడా జరిగింది. శారీరక. మానసిక, ఆర్థి క్క సాంఘీక పునరావాస కార్య 

కమాలపై శ్రద్ధ వహించారు. (పభుత్వం విద్య, అరోగ్య అభివృద్ధి పథ 

కాలవై ఏకువ శ్రద్ధ వహీంచింది. మాతా కిశు సంరక్షణ బి 'ధ్యతను 

వహించింది. 

భారతదేశంలో సంఘం సంస్కరణోద్యమాలు 
సంఘు సంస్కరణ  అంశకు సమాజంలో అభిలషణీయ మైన 

మార్చును (ప్రవేశ పెట్టడం. అంశు సమాజంలో పాతుకునిపోయిన దురా 

చారాలను, మూూఢాచారాలను రూపుమాపి సంఘాన్ని అభివృద్ధిపథం 

లోకి తీసుకురావడం. సంఘంలో అనేక రకాల వర్షాలకు చెందిన న్య క 

లుంటారు. ఉదాహరణకు పేదలు-ధనికులు,. ఉ_త్తేములు-అధములు, 
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మేధావులు-మాంద్యులు మొదలై నవారు ఉంటారు. కానీ (పతీ సమా 

జంలోను వ్యక్తులు కొన్ని కట్టుబాట్లకు, సాం|పదాయాలకు కట్టుబడి 

వాటికి అనుగుణంగా నడ చుకుంటారు. 

(బిటిష్ వారి రాకకు పూర్వం భారత దేశంలో అనేక సాంఘీక 

దురాచారాలు (పబలి ఉండేవి. సతీ సహాగవునం, బాల్యవవాహాలు, 

బాల ఏతంతువుల పునర్వి వాహానికీ అడ్డంకులు, పరదాపద్దతి ముదల న. 

అనేక మూఢాచారాలు, పద్దతులు ఉండేవి. సతీ సహగమనం హీందూ 

మతంలో ఒక భయంకర మైన దురాచారవుని గురించి దాసిని నిరూ 

లించడానికి కశైరంగ జేబు, అక్సరు మొదలైన మొగలాయి చక. 

వర్తులు అచేక్ర [పయత్నాలు చేశారు. శం౦ంచివాగు, పోర్చుగీసువారు 

కూడా అనేక విధాల [పయత్నించారు. రాజారామమోహనరాంయ్ ఈ 

సమస్యను నిర్మూలించడానికి అనేక క ప్రయత్నాలు చేసి చివరకు సఫలీ 
కృతుడే నాడు. త్రి పునర్వివాహం పట్ల ప్రభుత్యం శ్రద్ద వహించి కొన్ని 

కొన్ని సంస్కరణలను అమలులో ఇరద. 1856 లో ఈశ్వర చంద 

విద్యాసాగర్ త్రీ వునర్వివాహ విషయమై చట్టాలను ప్రవేశే పెట్టడానికి 

కృని చేశాడు. కేశవ చంద సేన్, శనిపాద చెనర్తీ మొదలైనవారు (స్త్రీ 
బిడ్యావ్యా సీకి తోడ్పడ్డారు 

[బిటిప్. నాగి లి భారత దేశం వెన పాశ్చాత్య నాగరికతా 

(పభెవం ఆరంభమైంది. అనేకమంది భారతీయులు అత్యంత కృషి చేసి . 

భారత దేశంణో యుగ యుగాల నుంచి పాతుకొనిపోయిన దురావారా 

లను రూవువూపీ సంఘ సంస్క-రణకు కృషి చేశాగు. వాలో ముఖ్యులు 

రాజారామమోహనరాయ్, ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ , కందుకూరి 

పి-రేశలింగం పంతులు, గాంధీజీ మొదలై నవారు. కనుక వీరి జీవిత చరి 

(తలను తెలుసుకొందాం, 

రాజారామువెరాహనరాయ్ (1772 - 1833) 

రాజారామమోాహనరాయ్ హున్ఫీ జిల్లాలో రాథానగర్ లో. 

1772 వ సంవత్సరం మే 22 వ లేదీన జన్మించాడు. అతడు అతి గౌరవ 
సీయమైన, సొర్యపదాయసీద్ద మైన బెంగాలు కుటుంబానికి చెందినవాడు, 
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. రాజారామమోహనరాయ్ చాల్యంనుంచి కూడా ఏకమత 

స్మ్నూతంనై నమ్మక ంకోలిగి ఉండేవాడు. అతడు అన్ని మత గంభాలను 

పించి అన్నిటిలోగల సారాంశాన్ని గహించిన మహామేధావి. విగహా 

రాధనపట్ల ఇతడు వ్యతి రేక భావాన్ని వ్య కృ్కపరణాడు. బ్రతి బాల్య 

దశలో మతవిప.. యూలపట్న ఇతనికి, ఇతని తండికి మధ్య భ్రదాఖి 

(పాయాలు రావడంవల్ల రాజారామమోాహానరాయ్  బ్రిల్లు విడచి వెట్టి 

టి బై సు "దేశానికి తరలిపోయాడు. చిన్నతనంనుంచే ౮ రాజారామమోహన 

రాంప్ కి వంగ, సంస్కృతం, పి యన్, అరబ్బీ మొదలైన. అనేక. 

భాషలతో పరిచయం ఉంది, 

జెంగాల్లో ఎ) స్పవ మిషనరీలు హిందూమతంలోని దురా 

చారాలను ఎ క్రిమాపి [పూరం చేయడం జిగింది. ఈ [పచాశరాలు 

రాజారామమోహనరాయ్ వె సాలా (పభా వాన్ని చరాపాయి. ఈ 

(వభావ ఫలితంగా రాజారామమోహాన్ రాయ్ హీందూవమళతాన్ని 

"ద్వేషించడం మొదలుపెట్టాడు. 15808 వ సంవత్సరంలో ఇతడు ఈస్ట్ 

ఇండియా కంపెనిలో ఉద్యోగిగా చేరాడు. 1828లో (బహ q 

స్థాపించి ఏకేశ్వరోపాసన (వచారంచేశాడు. 1814 లో డేవిడ్ హే 

అనే స్కా-ట్ల ౦డు వ రకండు భారత త దేళానికివచ్చి భారతీయ సంస్కృతిక 

ముస్టుడే భారత జేశంలో. స్థిరని వాస మేర్పరచుక్" న్నాడు. ఇతని సహో 

యంతో శాజారామమోాహానరాయ్ మనదేశంలో ఇంగ్లీష్ పాఠ శాలను 

స్థాపించాడు. 1817 లో కాలేజీ స్క్వేరువద్ద హిందూ కళాశాల స్టాపిం. 

మాడు, 

రాజారామమోవానరాయ్ సతీసహగమన నిర్భూలన కే చాలా 

కృపి. చేశాడు. 1817 వ సంవత్సరంలో ' 'సతీసహగమనాల సంఖ్య విషీ 

తంగా పెరిగిపోయింది. లార్హ "బెంటింకు పరిపాలనా కాలంనాటికి సతీ 

సహగమన దురాచార నిరూ్యూలనకై జరిపిన కృపి. తారస్థాయికి చేరింది, 

1827 వ సంవత్సిరం డిసెంబర్ నాల్లవ తేదీన సతీసహగమన నిషేధ. 
చట్టం రూపొందింది. . 
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రాజారామమాహానరాయ్ సమాజంలో త్రీ హాక్కు-లకొొసం 

కూడా పోరాటం జరిపాడు. గ్రులకు కూడా ఆ సిహక్కు_ ఉండాలన్న 
విషయంవై అతడు తీవమైనక్ళివీ. చేశాడు. శ్రీలకు ఆ_సివాక్కు- 

లేకపోవడంవల్ల అనేక సమస్యలకు గురిఅవుతున్నారు. _రాజారాము. 

మోహన్ రాయ్ తన అభీ పాయాన్ని తెలియజేశాడు, ఇతడు కన్యా | 

కుల్క_మనే దురావా రాస్న్ని చ్వేపీంచాడు. ఇ్రితేడు బాల్యవివాహోలకు. 

వ్యతి రేకి. వామనామమోహన్ రాయ్ భారతదేశంలో గల విద్యావిథా 

నాన్ని నూర్చడానికి చాలా కృషిచేశాడు, 'ఇతేడికి ఆంగ్ల విద్య ద్యారా 

కలి (పయోజనంపట్ల నమ్మకం ఎక్కు-వ, పాశ్చాత్య నాగరికత, 

సంస్కృతుల. కలయికగల విద్యావిధానంపట్ల కూజా నమ్మాకం ఉందిం. 

1526 వ సంవత్సరంలో రాజారామమాహానరాయ్ వేదాంత కళా, 

వాలను స్థాపించాడు, రాజారామమోాహానరాఎ్ కి ఆనాటి మనదేశం 

లోని వ్యవస్థపట్ల త్మీవమైన వ్యతిరి కృత ఉండేది 

1880 వ సంవత్సరంలో ఢిల్లీ ముగలాయోా చకొవ రి ఆదేశాను 

సారం హిందూమత (పచారానికిగాను రాజూ రామసోాహానరాయో 

బ్రంగ్గండు వెళ్ళాడు. 18838 వ సంవత్సరం సెన్టెంబ5్ ౨7 వ తెదీన 

రాజరామమోహనరాయ్ ఇంగ్లండులో మరణించాడు. 

కేశవచం దసేన్ (1836-1884) 
"కీశవచం[దసే సేన్ 1586 వ సంవత్సరంలో. నవంబరు 19 వ తేదీన 

కలక తాలో జన్మించాడు. ఇతడు తన . 18వ: సంవత్సరం నాటినుంచి 

తత్వ(గం జాలు చదనడం ప్రారంభించాడు. దీనివల్ల ఇతడు మానవజాతి 

అంతా ఒక్క-కే అనీ, మానవులలో భేదం ఉండదని గుర్తించాడు. 

సమాజంలో పాతుకునిపోయిన సొంఘీక దుకాభారాలను తొలగించా 

లని కేశవచందసేన్ అభిలాష. భారత బేశంలో సంఘ సంస్క-రణో 

ద్యమం జరగాలంకు మత సంబంధమైన విషయాలలో మార్చు రావాలని: 

ఇతడు [గహాంచాడు, పాఠళాలలు, సాంఘిక వ్యవస్థలు మొదలైన వాటి 

ద్యారా సమాజంలో సంస్క-రణా' 'ద్యమం కేవాలని శేశవచందనేన్. 
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కృషీ చేశాడు. ఇతడు 1854 లో ిటిష్ ఇండియా సాసై టీలోను, 

1855 లో కోల్తాల్ సాయంత్ర పాఠశాలలోను సాంఘీక దురాణారా 

లకు వ్యతి రెకంగా సాంఘీక సంస్క-రణోద్యమాలను (పారంభించాడు. 

శేశన్ చయ్యద నేన్ (బహ్మసమాజంతో కలిశాడు. 1859 వ సంవ 
త్సరం మే నెలలో ఇతడు (బహ a విద్యాలయాన్ని స్థ స్థాపించాడు. 1860 వ 

సంవత్సరంలో కంగల్ సభను స్థ నించాడు, 1861 వ సంవత్సరంలో. 

భారత దేశంలో ఆనాడు అమలులోనవున్న అస్పృశ్యతా దురాచారాన్ని. 

కూడా వ్యతిరేకించాడు, 1862 వ సంవత్సరంలో ఇతడు బ్రహ్మ సమా 

జంనుంచి “ఆచార్య” బిరుదును కూడా పొందాడు. ఇతడు యీలలో 

ఘోషా పద్ధతిని తొలగించడానికి అత్యంత కృపి చేశాడు. పూర్వం. 

సాంప్రదాయ కుటుంబంలో జన్మించిన శ్రీలు పధులలోకి రాకూడదసీ, 

వారు సాంఘిక, మత సంబంధ మైన పర్వదినాలలా" పాల్టొనరాదసీ 

ఆంక్షలు ఉండేవి. అటువంటి సమయంలో శేశవచందశేన్ తన సతీ 

మణిని కలకతా నుంచి జ్ కారాసోంకో వరకు తీసు సుకుని వెళ్ళి అనేక కార్య 

|కమాలలో పాలూ నేటట్లు చేశాడు. ఈ కారణంగా ఆయన తన కుల 

'పెద్దలచేత వెలివేయ బడ్డారు. అయినా ఇతడు వెనుకాడక తన సతీమణి 

తో ఫాటు ఇతర శ్రీలు కూజా అధిక సంఖ్యలో అనేక సంకేము కార్య 

(క్రమాల్లో పాల్గ్లొశేటట్లు చేశాడు. ఈ విధంగా శేశవచంద్రచేన్ అతి 

తక్కువ కాలరలో (బహ్మ సమాజంలో అధిక సంఖ్యలో శ్రీలు పాల్గొనే 

టట్లు కృపి. చేశాడు. 

1868 వ సంవత్సరంలో ఇతడు (బ్రహ్మబంధు సమాజాన్ని 

లలి. న నార లల ఆ ఖో వాడి ల స్థాపించాడు. నీనిద్వార అనేక సంఘ సంస్క_రణ్ ద్యమ కార్య్యకమాలు 

(వవేశ పెట్టడం జరిగింది. 18/0 వ సంవత్సరంలో భారతదేశంలోని సంధు 

సంస్క-రణోద్యమ కార్యక్రమాలను వి స్పృతం చేయడానికి ఇంగ్లండ్కు 

కూడా వెళ్ళాడు, 

"శేశవచం[దనేన్ 1884లో తన 45 వ ఏట మరణించాడు. 
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ఈశ్వరచంద విద్యాసాగర్ (1829 _ 199]) 
ఈశ్వరచం[ద విద్యాసాగర్. 1820 వ సంవత్సరం. ౩ సెప్పెంబరు 20వ 

a తేదీన మిజ్నా పూను జిల్లాలో బక్సింగ్ అవే కు! గామంలో సనాతన .. 
ధర్శపరాయ? వు పన ఒక్ర నిరుపేద కపిః. ఎటుంబంలో జన్మించాడు, ఇతనికి 
తన 1 వ ఏట దినముయిడే దేవి అనే ఒక రి సంవత్సరాల బాలికతో. 
వినాహం జరిగింది. 

ఈస్టిండియా 8 కంపెనీ అధికారు లకు హిందూ న్యాయశాస్తాలను 
బోధించిడానిక భారతీయ య పండితులు నియమించబజేవారు. ఆ పండితులూ 
“హిందూ లా కమిటీ అండర్ (పోవివన్' ఆఫ్. ₹ స్య లేషన్ 15217 
{Hindu law Committee under Provision of regulation 
1821) అనె పీకలతో కృృతికృత్యులు కావాలి. ఈకగరచం ద విద్యా. 

సాగర్ ఈ పరీక్షలో ఉ తీస్ణడై యూ గోవీయన్ల కు హూంచూ న న్యాయ 
శాస్ర జ్ఞానాన్ని అలనవంచుకొనేటట్లు శి న్ు ఇవ్వడానికి పోర విలియమ్ 
కఫా శాలలో 1841 వ సంవత్సరం డి సెంబర్ 21 న కేదీన నియమిత 
డే నాడు. ఈ కళాశాలలో ఇతనికి “విద్యాసాగర్ [I అనే బిరుదు 
లభించింది, ee 

త్రీ విద్యను (పోత్సహీంచడంలో ఈశ్వరచంద విద్యాసాగర్ 

ఎంతో శ్ర కృషిచేశాడు. బాంగాల్ ౩ రాష్ట్రంలో బెంగాల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ 

ఎడ్యు శేషన్ క్రి అధ్య తీ డే న న బెథూన్ సహాయంతో క కలక త్రాలో చాలిక ల 
పాఠ శాలను స్థాసీంచాడు, ఈ పాఠ శాల క్రమక్రమంగా కళాశాలగా 
రూపొందింది. 1852 వ సంవత్సరంతో అతని స్వగ్రామంలో ఉచిత దిన 
పాఠశాల, ఉచిత సాయంకాల పాఠశాలలను ఆరంభించి వాటిక య్య 
ఖర్చు లను. అతడే భకించేవాడు. 

"1854 వ వ సంవత్సరం లో ద్రితడు వితంతు శ్రీలు నున! స్వవాహానికి 
అప్షలు అనే విషయం వై చె కసె. ఆరంభించాడు. 1555 అక ఫోబరులో. 
ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ 'హందూా వితంతు యప వున వాహాన్ని 
అంగీకరిస్తూ శాసనాలను (పవెశ పెట్టాలని (ప్రభుత్వానికి ఒక్ అవీలు.. 
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పెట్టాడు. 1656 జూలై 26వ తేదీన జె.పి. గాంట్ ఈ బిల్లును 
ఇంపీరియల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో |పవేశచెటాడు. కలక తాలో 1856వ 

సంవత్సరం డిసంబర్ 7వ తేదీన మొట్టమొదటి శ్ర పునర్వినాహం 

జరిగింది. ఈశ్వర చంద విద్యాసాగర్ తన వెద్దకుమారుడై న నారాయణ 

చందకు ఒక్ వితంతునును. వినాహంశచేేసి మార గ దర్శకుడుగా నెిలవాడు, 

వితంతు వునర్వి వాహాలను వ ఆస హెంచడ మేశాక ఈశ్యరచంద విద్యా 

సాగర్ తన స్వంత అమలతో అనేక వితంతు వునర్వివాహాలను 

జరిపించాడు. అంతేకాక ఆ భార్యాభర్తలకు, వారి కుటుంబాలకు 

సం శమ సాక ర్యాలనుకూడా. ఏర్పాటుచేశాడు, 

ఈశగరచం' ద విద్యాసాగర్ త్ర్రిలకు పురుషులతో సమాన 

క్యూలు ఉండాలని పురుషులలో బహుభార్యాత్వం తొలగిపోవాలనీ 

ఎం తీ|వంగా క్. చేశాడు. రాయల్ ఏషియాటిక్.. సామె టీవారు 

నన 1864 లో గౌరవ సభ్యునిగా చేశారు. 1868 నూతన సంవత్స 

రాది బిరుదు మహోత్సవాలలో ఇతనికి సి. ఐ, ఇ. బిరుదునిచ్చి బైటిష్, 

(వభుత్వం గారవించింది. 

ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ తన లి వ నట అస్వస్థతకు గురియె 

వెద ల సలహా [పకారం కలకతాకు 150 మైళ్ళ దూరంలో వి శాంతి 

గృహాన్ని ఏర్పరచుకొని అక్క- డే చికిత్స పొందుతూ ఉండేవాడు. 1891 

జూలె 29వ తేదీన ఈశ్వరచం[ద విద్యాసాగర్ తన 71 వ వట పరము 

పదించాడు, 

గసాలకృష్ణ గోఖలే (1866-1915) 
గోపాలకృష్ణ గోఖలే బొంబాయి రాష్ట్రంలో రత్నగిరి జిల్లాలో 

1866 వ సంవత్సరంలో జన్మించాడు. ఈయన క్ సోలాపూర్ రాష్ట్రంలో 

కాగిల్ వద్ధ విద్య నభ్యసించాడు. వ్రతని ఏద్య పూర్తి అవగానే ఫ ఫర్లూసన్ 

కళాశాలలో |పొఫెసర్ గా చేరి అక్కడ 20 సంవత్సరాలపాటు పని 

చేశాడు. ఇతడు గణితం, - చర్మిత, అల్ల న్ధ శాస్త్రాలలో [వొఫెసర్ గా పని 

చేశాడు, ఫర్టూసన్ కళాశాల పూనాలో ఉన్నది. గోపాలకృష్ణ గోఖలే 
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ఎక్కువ ఆసక్తిని రాజకీయ రంగంలో చూపినప ఏ టికీ సరిసమాన మెన 

(పాముఖ్యతను (వజూ సేవలో కూడా కనబరవాడు, అతడు. నిస్వార్ధమై మెన 

(పజానేవ చేశాడు. అతడికి మత సంబంధమైన విషయాలలో కూడా 

అస క్తి ఉన్నది. హందూ వుతంలోగల లోపాలను రూపుమాపడానికి 

అత్యధిక కృపి చేశాడు. గోపాలకృష్ల గోఖలే సర్వెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 

సా? సె టీని స్థాపించాడు, దీనిద్వారా భారతీయ మిషనరీలకు ఐక వుత్యం, 

స్వయం పరిపాలనా విషయాలలో తక రృదునిచ్చాడు. అం తెకాక గోపాల 

క్రుప గోఖలే వెనుకబడిన తరగతుల అభివృద్ధికై కూడా కషి చేశాడు. 

ఈయన విద్యాభివృద్ధికై చాలా కృపి. చేశాడు. "దేశంలో తప్పనిషరిగా 

(పలివ్య క్ర కసిసం (పాధమిక విద్య నభ్యసించితీరాలని వాదించాడు. (పతి 

పొరునికి కనీసం [పాధమిక విద్వ అయినా అందుబాటులో ఉండాలని, 

ఉచిత విద్యావకాశాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఇతని నాదన. ఈ విష 

యమై ఈయన ఇంపీరియర్ డతెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో బిల్లును [పవేశ 

పెట్టాడు. ఈ బిల్లు ఫలితంగా దేశంలో [పాథమిక విద్య అభివృద్ధి. 

చెందింది. 

గాంధిజీ దక్షిణాఫ్రికాలో [పవేశ వె వెట్టిన అస్పృశ్యతా నివారణో 

ద్యమం వై గోఖులే చాలా శద్ధ కనబరవాడు. గాంధీజీకి గోఖలేపట్ల 

అమితమైన గౌరవం ఈం డేది. గౌంధ్జీ గోపాలకృష్ణ నోఖ లేని గురువుగా 

చేరొ-నే వాడు, 

గోపాలకృష్ణ గోఖలే “ది సశ్వెంట్స్ ఆఫ్. ఇండియన్ సాస్ స టీని 

1905వ సంవత్సరం జూన్ 12వ తేదీన పూనాలో స్థాపించాడు. ఇద్ 

గోపాలకృష్ణ గోఖలే స్మారక చిహ్నంగా మిగిలిపోయింది. ఈ సొసెటీ 

రాజకియ, సాంఘిక రంగాలలో కృపి.చేసి ఎన్నో సాంఘిక సేవలను చేసి 

సంస్కరణలను తీసుకునివచ్చింది. ఈ సామెటీతో చేరిన సభ్యులు 
స్వార్టరహీత మైన సేవలను. చేస్తామని. _షమాణంచేయాలి. ఈ సామై టీ 
సభ్యులు దేశాభివృద్ధికి తమ జీవితాలను సహితం అంకితం చేయగలిో 

నకి కిని కలిగి ఉండాలి. భారత రాజ్యాంగంలోగల పద్గతులన్ని టిని ఉపయో 

గించి భారత జాతీయాభివృద్ధి కృపి చేయాలి. 
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ది సర్వెంట్, ఎ ఆఫ్ ఇండియా సామె టీలో (పతిసభ్యుడు ఈ 

కింది విషయాలను పాటించాలి. 

1. (వతిసభ్యుని మనస్సులో ఎప్పుడూ తనదేశానికి సంబంధించిన 

ఆలోచనకు (పథమగ్థానం ఇవ్వాలి. అతడు తనచేశానికి అత్యంత 

విలునె న సేవలను చేయాలి. 

2. దేశానికి సేవచేయడంలో తన వ్య క్రిగత సౌకర్యానికిగాని లాభానికి 
గానీ ప్రయత్నించరాదు. చేశానికి నిస్సా (ర్ల సేవ అందించవలసి 
ఉంది శే 

లీ. అతడు పవ్మితమెన వ్య క్కిగత జీవితాన్ని గడపవలసి ఉంది, 

4. అ సభ్యునికి కుటుంబం ఉన్నగ్షైతే ఆ కుటుంబానికి దేశం వర్పరచిన 

సౌకర్యాలతో సంత్భ ప్కిని పొందవలసి ఉంది.  బేశసేవలో తన 

కుటుంబానికి అదనవు సౌకర్యాలను వర్పాటు చేయడానికి అతడు 

(పసయలత్నీంచ రాదు. 

ఈ అదర్శాలతో ఈ సొసైటీ నిస్సా వర్ణ -దేశవేవచేసే సమూ 

పాంగా రూపాందింది. డేశంలో ౫ గల సేవా సంస స్థ లన్నిటిలోకి ఈ స సంస్థ 

(పథమ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. 

గోపాలకృష్ణ గోఖలే ఈ విధంగా దేశానికి అత్యున్నత శీవచేసి 

1915వ సంవత్సరం ఫ్మిబవరి 19వ తేదిన స్వర్శ స్టుడ్రై నాడు. 

స్వావిం వివేకానంద (1863 - 1911) 
స్వామి వివేకానంద బెంగాల్లో నొప్ప పేరు (పతిష్టలు గల 

దత్తుల కుటుంబంలో 1868 వ సంవత్సరంలో జనవరి 18వ తేదీన 

జన్మించాడు. ఇతెని అసలు పేరు సేందనాధ్. వివేకానందుని జీవితం, 

అతని ఆదర్శాలు రామశ్శప్ల పరమహంస బోధనల ([పభావఫలితాలు, 

వివేశానందునికి రామకృష్ణ పరమహంస భగవంతునితో సమానుడు. 
ఆయన శిష్యునిగా. ఆయన సన్నిధిలో నే తన జీవితకాలంలో ఎక్కువ 

భాగం. గడిపాడు. వివేకానందుడు భారత బేశంలో తాత్విక మత 

(పాముఖ్యతను (గః హించాడు. 
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వివేకానందుడు [పజలకు, నారి సమస్యలకు సన్నిహితంగా ఉండే 

వాడు, అతేడు ఎల్ల వేళలా (పజలతో కలసి తికుగుతూ నారసమస్యలను 

తానుకూడా వ్య కిగతంగా అనుభవిస్తూ ఉండేవాడు. వివే ఐకానందుడు 

భారత దేశ అత్యున్నత సంస్కృతికి మతపరమైన వారసత్వానికి గర్వప 

నప్పటికి, భారతదేశ సాంఘీక, రక విచ్చిన్నతకు చింలించేవాడు, 

భారత జేశంలో విద్యా నిసలుకూడా గుడ్డిగా పాశ్చాత్య దేశీయులు 

సంస్కృతిని అనుకరించడం, సాధారణ [పజల అమాయక త్వం, చెదరికం 

ముద లై నవి జేశాభ్యదయానిక ఆటంకాలని తెలుసుకున్నాడు. ఆయన 

హేతువాది. కనుక భారత దేశాన్ని కూడా హేశువాదవునాదివె 

వున ష్నర్దంచాలని స్ర్ట యించుకున్నాడు దినివల్ల మతేవ్యవస్టలో అధభిలష 

రయ మన మార్పు వచ్చి భారతదేశం ఆర్భికంగాను, సాంఘీకంగాను ఒశే 

సమయంలో అభివృద్ధి చెందాలని వివేకానందుని ఆశయం. . 

వివేకానందుడు సాంఘిక రంగంలో సాధారణజనుల అభివృద్ధి 

సం కృపి చేశాడు. అంతేకాక భారత దేశంలో య్ర్ 9 -నెనుకబడిన్ 

జాతులవారు బలహీన వస్తాలుగా పకిగణించబడేవారు. ఏరు అనేక. 

హక్కు-లకు, అవకాశాలకు "సౌకర్యాలకు. దూరమైనారు. ఈ సమస్యను 

తొలగించాలం కే [పజలను నిద్యావంతులనుగా చేయడం అవసరం. అల్ప. 

వర్హాలవారి పది! స్థితులను, య్ పరిస్థితులను మెరుగుపరచడానికి ఈయన. 

కృపి. చేశాడు. దేశ సేవకు, (పజలలో * అభివృద్దికి తన జీవితాన్ని అంకితం. 

వేయాలం కే తాను వినాహం చేసుకోవడం ఆటంకం కాగలజచే అభి 

పాయంతో ఈయన వివాహం చేసుకోలేదు. అంతేకాక తన 94వ 
వట వనే ఈయన సన్యసించాడు, 

స్వామి వివేశానందుడు 1897 లో రామ క్రిష్ణా మిషన్ను స్లాపిం 
వాడు. క్రమ్మక్ష మంగా ఈ మిషన్ శాఖలు "దేశమంతటా న్యాసం 

మాయి. ఈ మివన్లు వేదాంత పశనాలను అభివృద్ది చేశాయి. అంతే 

కొక అ నేక సంఘ సంగమ క కపి కార్య క్రమాలు * కూడా చేపట్టడం 

జరిగింది. ఈ మిషనరీలు" విద్యాభివృద్దికె ఎక్కు-వ కృషి. చేశాయి. ఇవి 
అనేక పాఠశాలలను, కళాశాలలను నడువుతున్నాయి.. అంతేకాక 
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అనాధ ఫరకాలయాలు, వితంతు గృహాలు మొదలైన వాటిని కూడా 

నడువుతున్నాయి. ఈ మిషనరీల ద్వారా కుటుంబ సం తేమ కృపికూడా 

జరుగుతున్నది. ఈ మిపునకీలో కొనసాగి సున్న ఈ కార్య| క్రమాలన్నీ 

స్వామి వివేనందుని కృషీ ఫలిత మేనని చెప్పవ లసిఉంది. 

స్వామి వివేకానందుడు భారత బేశంలోని మత, సాంస్కృతిక, 

విద్య, ఆర్థిక, సాంఘీక, రాజకీయరంగాల అభివృద్ధికి విశేషంగా కృషీ. 
వడు 
చగాడు, 

1893 లో చికాగోలో జరిగిన “పార్ల మెంట్ ఆఫ్ కెలిజియన్స్” 

అనే సమావేశంలో స్వామి వివేకానందుడు భారత |పజలు, నారి 

సమస్యలు, మతం, తాత్వికచింతన గురించి తెలియచేశాడు. స్వామి 

వివేకానందుడు 1911 వ సంవత్సరంలో పరమపదించాడు, 

 కందుకరారి వీరేశలింగం పంతుల (1848 - 1919) 

ఏచచేశలింగం పంతులు _ 18458 వ సంవత్సరంలో ఏప్రియల్ 16వ 

తేదీన ఆర్మధరాష్ట్రంలో గల రాజమండిలో జన్మించాడు. 1860 వ 

సంవత్సరంలో ఆంగ స విద్య నభ్యసించడానికి మండల పాఠశాలలో 

చేరాడు. ఈయన తన 18 వ సంవత్సరంలో 9 సంవత్సరాల బాలికను 

ఏవాహం చేసుకొ న్నాడు. అయినా ఈయన భాల్యవివాహోలకు వ్యతి రే 

కంగా, కృషిచేసి సంఘసంస్క-రణ చేశాడు, అంతేకాక పీొందూ 

సనాతన సాం ప్రడాయాలుగా పాటి స్తున్న దురాచారాలను తోలగించ 

డానికి _పయత్నించాడు.. హీందూ వివాహాలలో నాట్యక కో ఆలు నాట! 0 

చేయడ 0 సొం[పదాయం. ఈయన వివాహా _సందర్భంలోకూడా ఈ 

సాంప్రదాయాన్ని పాటించడం జరిగింది. ఈయన ఈ సాంప్రదాయాన్ని 

రూపుమాపడానికి కృపి.చేసి. కృతకృత్యు డై నాడు. హిందూ 'త్రీల ల స్థితి 

గతులను మెరుగుపరచడం, సంఘాభివృద్ధి మొదలై నపి ఈయన 

'ఆశయాలు,' నూూఢ నమ్ము కాలను; ననూ ఢాచారాలను, తొలగించడానికి | 

అతడు తీవమైన కృపి చేసి వాటినిర్మూలన కే అనేక (గంథాలనుకూడా . 
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రచించాడు. ఇతడు ఆలోచనలలోను, ఆచరణలోనుకూడా హేతువాది. 

[బ్రహ ఆసనూజానికి (పముఖ నాయకులైన పండిత విశెనాథ్ శాస్త్రి 

ద్వారా ఏ చేశలింగం పంతులు మొట్టమొదట [పభావిశుడై నాడు. 

ఈయన జాతిభేదాలు ఉండరాదనీ, మిగహోరాధన నిషేధించాలని, 

సంఘ పవితతను, స్వచ్చతను అభివృడిపరచాలని మొదలై న విషయా 
ర్చ 

లను ఆధారంచేసుకుని వాటిపెన అనేక [గంథాలను రాసి (పార్ధనా. 

సమాజంలో [వదలకు తెలియజేశాడు. రాజూనావుమోహనరాయ్. 

కనుగొన్న “చ*మోనోథీసిక్ ” చర్య వై అమిత మైన విశ్వాసాన్ని కి లగి 
థి pan చా | 

ఉం జేవాడు, 

భారతదేశంలో వీ తి | పతిప శ్రీ సమాజంలో ఎంతవరకూవున్న దో ' 

వారికి సమాజంలో ఎన్ని ఆటంకాలు ఉన్నాయో మొదలైన విష. 

యాలు (గహీంచి వాటిని తొలగించడానికి (పయత్నించలేకపో కే సమా 
జాభ వృద్ది అసంభవమని గుర్తించి అ బే విషయాన్ని (ప్రజలకు రూజూా 

తెలియజేశాడు. చ్రులలో ఈ శక్తిని పెంహందింపజేయడానికి అ నేక 

విధాలుగా [పయళత్నించాడు, రాజారామమోహనరాయ్ సతీ సహగమ 

నాన్ని నిరూ ల* చడానికి బాధ్యత వహి స, వితంతువులకు వునరావా. 

సాన్ని కల్పించే సంస్థలను నడిపే బాధ్యతిను ఈశ్వర చం్మద విద్యాసాగర్, 

పి రేశలింగం పంతులు కొలసి చేపట్లారు. ఈయన హిందూ బాల వితంతు -. 

నల ఫునర్వివాహాలను వోత్సహించాడు, సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమా 

లను నిర్వహంచడానికిఅనాటి సంఘంటో వ్యతినేకత ఉన్నప్పటి. ఆయ 

నకు అనేకమంది విస్స్వార్భ సేవకులు ముఖ్యంగా విద్యార్ది లు, యువకుల 

సహకారం లభించింది. ద్ద ద్వారా ఆయన అనేక బాలవితంతు పున 

వాహాలను జరిపించాడు, 

బొంచాయి. నుంచి జసి స్ న్ శానజే, కలక తా నుంచి ఈశ్వరచం్మద 

విద్యాసాగర్, కందుకూరి ఏ శేశలింగ ంహంతులు కార్య క్రమాలను (పోత్స 

హిస్తూ, అనేక సలహాలను ఇస్తూ ఉండేవారు. వీరేశలింగం పంతులు 

కమ్ అచేక. సంఘ సంస్క-రణ కార్యక్రమాలకు దోహదమెందడి. 
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సీశేశలింగం పంతులు తాను రచించిన (గంఛాలవల్ల అక్జంచిన 

ధనాన్ని పాఠ శాలలు, బాన్ హాల్స్, వితంతు గృహాలు, అనాథ శరణా 

లయాలు మొదలైన సంస్థలు మ[దాన్, రాజమండిి, బెంగుళూర్ లలా 

నిర్మెంచడానికి విరాళాలుగా ఇచ్చాడు, తన స్వం తానికి ఒక్క వె 

కూడా ఉపయోగించుకొ చేవాడుకాదని తెలు స్తున్నది. ఇతడు రాజ 

మండిలో ఒక (టెస్ట్ను నెలకొల్పాడు. ఈ (ట్రస్ట్ ద్వారా ఈయన ఆరం 

భించిన వ్యవస్థ లన్నీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వీరేశలింగం పంతులు 

గారి భార్య రాజ్యలవీ ౧ కూడా ఆయన కృషికి చేదోడువాదోడుగా 

ఉండి సహకరించేవారు. ఇతడు అనేక రాజకీయ, సాంఘిక సభలకు 

అధ్యశతను వహించేవాణు. ఈ చర్చలలో డేశాభ్యదయం (పభానాం 

నంగా ఉండేది. 

ఈయన ఆంధృ్మపబటేశ్ లో గల సాంఘిక దురాచారాలను రూపు 

మాపడానికి పూనుకున్నాడు. పిరేశలింగంపంతులు. స్వతహాగా దుర్భల 

శకీరం గలవాడు. అయినప్పటికి చిన్నతనంలో పరీక్షలలో ఈయన శే 

మొదటి బహుమతులు లభించేవట. ఆయన వకసంథ్నాగ్రాహీ. ఆయన 

అనేక [గంథాలను చదివి నిశ్లే తుక మైన నమ్మకాలను విడచివెట్టాడు, 

ఇతడు చయ, జాలి, మూరీ ర భవించిన విశాలహృదయుడు. ఏశేశలింగం 

పతులు తాను నెరవేర్చదలచిన కార్య[క్రమాలన్ని క్రమపద్ధతిలో 

అమలు పరచేవాడు. ఇతడు మంచివక, కవి, ష్మతికా సంపాదకుడు. 

వెగా ఉపాధ్యాయుడు - కళాశాలలో తెలుగు బోధిసూ ఉండేవాడు. 

తెలుగులో అనేక [గంథాలు కూడా [(వాశౌడు, “గోదావరి జిల్లా 

విద్యా (పబోధిని” అనే షత్రికకు 18/0 లో ఆయన తెలుగులో 

వ్యాసాలు |వాస్తూ ఉండేవాడు. 1874 లో ఇతడు ఒక ష్మతికను స్థాసి౦ 

ఇాడు. దీని పేరు వివేక వరిని. ఈ ష త్రిక ద్వారా సులభమైన వచన 

శెలిలో అనేక నూతన విషయాలను (పచుకిస్తూ ఉండేవాడు. మద్య 

పానం; వ్యభిచారం, లంచగొండితనం మొదలైన దురాచారాలను ఈ 

షత్రిక ద్వారా విమర్శిస్తూ ఉండేవాడు. వివేకం, సత్యం, అహీంస మొద. 

లన విషయాలమిోద ఈ పషతికలో అనేక వ్యాసాలు వెలువడ్డాయి, 



వై . భారతజేశంలో సంధు సం క్షేమ చేవలు 

సీకేశలింగం పంతులు తేన స్వియ చర్మిత్రలో ఆనాటి సమాజం 

లోని పొదుల మన స్త స్త తారల గురించి ఈ కి ది విధంగా [వాశౌడు. 

పోపం, వెళ్యాంగ నా లంచాలు తగవన్న రాజకీయోద్యుగులు $ 

సంగమం నికి కాదన్న శృంగార నాయకులకు కోపం, పూర్వ్యాచారాలు 

వూర్చుకోవ లెనన్న పామరజాతులకు కోపం, నితిమాలిన గావ్యావేసాలు 

మతీవిరుద్దాలన్న ఆచార్య పుకుములకు కోపం, మా షృత్రికో | 

నిశ్శంకంగా నిర్వహీంచవ లెనన్న-చో కన్ని కోపాలను సరకు చేయక ఉండ 

వలం దీనినిబట్టి ఇతడెంత స్వతం్యత భన వాలు కలవాడో గమనించవచ్చు. 

1874 లో | (పజలనుండి చందాలను నసూలుచేసి ్మై పాఠశాలలను. 

స్థాపించాడు. ఆ కాలంలో వేశ్యలకు నృత్యగీతా విద్యలు నేర్పడానికి. 

(ప్రత్యేక పాఠశాలలు ఉండేవి. వాటిలో ఎన్నో అవినీతి కార్యాలు. 
జరుగుతుండేవి. వీశేశలింగం పంతులు తన షత్రికలో వీటిని ఎ త్రిమూపి 
చివరికి అటువంటి పాఠశాలనే ఎ త్తీవేయించాడు, 1878వ సంవత్సరంలో 

ఇతడు మి! తుల సహాయంతో పూనా సమాజాన్ని. స్ల స్టాపంచి తద్వారా 

దైవచింతన, మానవసేవ _పచారం చేశాడు. బొల వితంతువుల వునర్వి 

వాహోన్ని బలపరుస్తూ ఏ రేశలింగం పంతులు అనేక ఉపన్యాసాలు 

చేయడం కోసం అతడెన్నో పాచీన శాస్త్రాలు: పురాణాలు, మత . 

(గంఛాలు చదవవలసి వచ్చేది. మనుస్థ ఎత యా జ వల్య్య స్ట బ్రతి? 

మొదలైన స్మృకి గంభాలే ౩ కాకుండా ఈశ్వర చంద. విద్యాసాగర్ 

రచనలు సేకరించి, వాటిని చదివి, తవు ఉపద్యాసాలలో వాటినుంచి. 

అనేక ఉదాహరణలను చూపుతూ వితంతువుల ద్యుతి క కళ్ళకుక' న్తులాగ 

189వ సంవత్సరంలో ఆగమ శివ తేదీన విజయోనగరం రెజానాడి 

బాలికా పాఠశాలభో గంభికోపన్యాసం ఇచ్చాడు. కానీ “వితంతు? 

అనే శబ్దమే వినబడి శే చెవులు. మూసు౫?చే సనాతనులు చాలామంది 

కి శతువులై నారు. కొన్ని సమావేశాలు రద్దయినవి. క్ న్ని సమా 

వేశాలలో రాళ్ళుకూడా రున్యారు. మరికొన్ని సమావేశాలలో ఈయన... 

_గాయపడటంకూడా జరిగింది. అయినా ఈయన వెనుకంజవేయక (పజల - 

దృక్పథంలో మార్పు తేవడానికి [(పయత్నించాడు. 



భారత చేశంలో సంఘసం శేమకృపి.-వుఖ్టుపూర్యో త్తరాలు సలి 

1581 వ సంవత్సరంలో విద్యార్థుల (ఫోద్బలంతో నాటక సమూ 

జాన్ని స్థాపించి అనేక పహసనాలను ఆడించాడు. ఈ (పహసనాలు. 

హోస్య భరి కేతంగాచే కాకుండా" మక్చ్మగర్భితంగా సంఘాన్ని విమర్శిస్తూ 

ఉండేవి, 1681వ సంవత్సరం డిసెంబర్ 11వ తేదీన ఆయన [పథము 

వితంతు వివాహాన్ని జరిపించాడు. వితంతు వినాహాల నేకాక శాఖాంతర 

వివాహాలనుకూడా (పోత్సహంచాడు. ఎన్నిక పూలు పడినా, ఎవ్వ రెది 

రించినా నెనుదీయక సంఘాలలోని దురాచారాలను ఎ క్తిచూపీ వాటిని 

నిర్మూలించే విధానాలను ఆచరించి మాపి పిశరేశలింగం పంతులు 

చిరస్మరణీయుడై నాడు. 

ఆర్య స సవరాణం 

19 వ శతాబ్ది పారంభం నాటికి బిటిపి (పభుత్వం "దేశమంతటా 

సుస్థిర మైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేసుకుని ఆధునిక . భారత దేశంలో 

రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక మత పునరుద్దరణకు చారిమాపటం 
జరిగింది, అప్పటిశే భారత దేశంలో ముస్టిమ్, చే స్సవ మతాల 

(పాబల్వం అత్యధిక మైంది. హాందువులు అత్యధిక సంఖ్యలో ఇతర 

మతాలు స్వీకరించడం ఎక్కువగా జరుగుతుండేది. [పజలలో మూథా 

దారాలు, మూాఢనమ్మ కాలు అధికంగా [పబలిఉండేవి. 

ఆ పిస్టితులలో 'రాజారామమోాహనరాయ్్, దేవేందనాథ్ 

ఠాగూర్, శేశవచంద సేన్, మహాదేవ గోవిందరానశే మొదలై నవారు 

(ఎహ్మసమాజం,. (పార్థనా సమాజాలను క లక తా బొంబాయి నగరా 

లలో స్థ వీంచారు. ఆ సమయంలో నే అంటే 1324 వ సంవత్సరంలో 

గుజరాత్ లోని కథియనార్ పాంతంలో తంకారా [గామాంలో 

(శోతియ (బాహ్మణ కుటుంబంలో వమూలశంకరుడ నే ఒక బాలుడు 

జన్మించాడు, అతనిది పండిత కుటుంబం. మూలశంకరుని తలి పీ దండ్రులు 

"డె వారాధకులు. ఇతడు తన 14 వ ఏట శివాలయంలో శివరాత్రి రోజు. 

ఒక ఎలుక శివని విగహంమోద పరుగు తుతూ ఆ మిగహేోన్ని మలిన. 

పరచడం చూశాడు. ఆ సంఘటనను గురించి తండిని (పశ్నించగా తండి 



స్ట్ భారత దేశంలో సంఘ సంకేమ సేవలు 

తగిన సమాధానం చెప్ప తేక పోయినాడు. ఆ కారణంగా మూూూలశంకరు 

నకు విగహారాధన వై విశ్వాసం సన్నగిల్లి విర కి కలిగింది. తరువాత తన 

కనిష్టసోదరి, తన గురుతుల్యుడై న చెదతండి చనిపోయినందుకు అతడు 

చాలా విచారించాడు. అప్పటి నుంచి మాననుల బాధలను వ విధంగా 

తొలగించాలి అనే ఆలోచన అతనిలో త్మీవంగా కలిగింది. తండి తనకు 

వివాహంచేసే పయత్నంలో ఉండగా మూలశంకరుడు వివాహ బంధా 

నిక్ ఇష్టపడక ఇంటినుంచి పారిపోయినాడు. ఇల్లు వదలి పెట్టిన తరువాత 

18 సంవత్సరాలపాటు సత్యా న్వేషణలో జీవితాన్ని గడిపాడు. అనేక 

(పజేశాలు సందర్శించాడు. సాధువులను, పండితులను కలుసుకొొన్నాడు, 

చివరకు పరమానంద పరమహంస వద్ద వేదాంతం నేర్చుకున్నాడు. ఆ 

తరువాత దక్కన్ లో స్వామి పూర్జానందుడు ఈ నూూాలశంకరుడికి 

దయానంద సరస్వతి అనే చేరు వెట్టాడు. దయానంద సరస్వతి విరజా 

నందుడ నే స్వామికి శుశ్రూవలు చేసి సనాతన ధర్మాలను, సంస్కృత 

(గ్రంథాలను పించి వాటిలోని సారాంశాన్ని (గ్రహించాడు. 

దయానంద సరసంతి 18/5 వ సంవత్సరంలో బొంబాయి నగ 

రంలో ఆర్య సమాజాన్ని స్టా స్థాపించాడు, మొట్ట మొదట బొంబాయిలో 

స్థావించినప్పటిక్ రాన జే ' పోద్భలంవల్ల దేశమంతటా పిోందూ మత. 

ధర్మాలను, ఆర్యసమాజ స్ఫూతాలను ప్రచారం చేయడం 'మొదలు 

“పెట్టాడు. ఆర్య సమాజానికి లాహోరు ముఖ్య. శేందమై పంజాబు 

రాష్ట్రంలో చేరు పొందింది. ఆధునిక భారత బిశంలో మత వునరుద్ధర 

ణకు (బహ గ సమాజ, వార్చ నా సమాజం, ఆర్య సమాజం ఎక్కువగా 

దోహదం చేశాయి... ఈ నమోడింటిలోను. ఆర్య సమాజానికి అ|గ్గస్లానం 

లభించింది. ఆర్య సమాజ త త్వాన్ని అత్యధిక (ప్రజలు అవలంభించటమే. 

"కాక సమాజంలో అట్టడుగున ఉన్న [పజలు ఎక్కువగా ఆకర్షితులై ఆర్య 

సమాజ సూ(తాలను అనుసరిస్తున్నారు. ఆర్య సమాజమనే పేరు ఈ 

సమాజానికి వ రించింది. ఎందువలనంకే హీందువులు, బొాద్గులు, 

జైనులు మొదలై ననాశెందరో “అర్య” పదాన్ని చాలా విరివిగా “నిశా 
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లార్జం స్ఫురిం చేట్టు ఉపయోగించడం జరుగుతున్నది. ఆర్యధర్శం, 

పాందూధర్శంగా పాందువులు ఆర్యులుగా (ప్రసిద్ధి కక క్క-డం జరిగింది. 

సామి దయానందుని కాలంలో సమాజ. దురాచారాలనోను, 

సమస్యలతోను నిండిజం డేది. (ప్రజలు అత్యధిక సంఖ్యలో పరమత 

బోధకుల [పభావాలకు లోబడి హీందూమకాన్ని వదిలి పెట్టి పరమతా 

లను స్వీకరించేవారు. ఈ పరమత ప్రాబల్యంతో (పజలు అనేక దురా 

గతాలకు పాల్పడేవారు, అలబువంéి క్షీ ప్టపరిస్థితులలో 'ఆర్యసమాజాన్ని 

స్థాపించి హీందూమత వునరుద్ధరణకు భారతీయ ధర ఆర టుణకు స్వామి 

దయానంద బద్ధకి ంకణుడే వివిధ స్థాయిలలో కృపి చేసి సంఘాన్ని 

సంస్క-రిం'చాడు. సామి దయానంద సరస్వతి అ నేక సంస్థలను స్థాపించి 

అతని అనుచరులకు వమార్చదర్శకుడై నాడు. (పతిమానవుడు విగహో 

రాధన చేయడం, భక్తిని చూపడమే చాలదని, మానవసేవనే నిజమైన 

మూధవ సేవగా భావించి [పజలక నేవచేయాలని బోధించాడు. దయా 

నందుని బోధనలవల్ల |పతిభారతీయుడు తమ వ్యక్తిగత భావాలను 

వదులుకుని స “ఘసం శేమానికి ఉపయోగపడే దృక్పు థాన్ని అలవరచు 

కున్నారు. అనేక సాంఘిక సహాయ సంస్థలను, సాంఘుక విద్యాసంస్థ లను 

అనాధ సహాయక సం స్టలను స్థాపించి [(పజలకు అనేక విధాలుగా 

సహాయంచేశాడు, ఈ సంస్థలు పనిచేయడానికి అనేకమంది స్వచ్చంద 

సేవాకార్యక ర్శ రలు ఇతనికి సహాయప . అజ్మీర్ పట్టణం మహమ 

వీయ, "కె చే) సృవ, సిక్కు, పార్శీ, జై న బౌద్ధ మతాలకు “శం దంవంటిది. 

వ్రటువంటి పట్టణంలో ఆర్యసమాజం (ప్రపేద్ధిచెందింది. ఆర్యసమాజం 

అనాధ కరణాలయాలు, పారి శామిక ర్ గాపాప్లు, ఉపన్యాస 

భవనాలు, బాలికా పాఠశాలలు, వేదము[దణాలయం మొదలై నవాటిని 

నడుపుతున్న ది. ఈవిధంగా దయానందుడు అనేక సంస్థ లను స్థాపించి 

వాటిద్వారా సంఘ సంస్క-రణా “ద్యమాన్ని నడిపించి సంఘసంస్క రృ రగా 

స్యుపసిద్ధుడెనాడు, . 

స్వామి దయానంద సరస్వతి నై నై తిక, ఆధ్యాత్మిక మత పరమెన 

సంత్నేవు విద్యమ్మాత మే భారతీయ యువక లోకానికి పటిష్టమయినదన్సి 
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భావించాడు. యువతరం శీలం పటిష్ట సంగా ఉండి, నారు అన్ని విధాలుగా 

అభివృద్ధి చెందాలం చే భగవంతునిశే వ చాలదని, నూనవసేవకూడా 

చాలాముఖ్యమని "తెలియ జెప్పాడు. మానవునికి చతుర్విధ ఆ[శమాలలో 

[బహ్మచర్యా[శమం చాలా ముఖ్యమని దయానందుడు బోధించాడు. 

(పతిమానవుడు 7 సం॥ నుంచి 95 సంవత్సరాల వరకు తప్పనిసరిగా 

బ్రహ్మచం న్యాన్ని అవలంబించి, విద్యాభ్యాసం చేయాలని తెలియచేశాడు. 

నూనవుడు తన వ్య క్కి కి గత స్వచ్చృతకు అధిక ప్రాముఖ్యాన్ని చ్చి ధర్మాన్ని | 

పాటించాలని, సామాన్య సుఖాలను అనుభవించడం లో తప్పు లేదుగానీ, 

విశేషంగా భోగవపరాయణులుగా ఉండరాదసీ, ధర్మాన్నీ, సత్యాన్నీ 

అవలంబించాలేగాసీ,.. దైవత్వాన్ని పాటించరాదని, ఏిద్యార్థులకు 

తరచుగా బోధించేవాడు. దయానందుడు తన విద్యాపథకంలో 

వ్యక్తిగత ఆరోగ్యానికి (ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరిగింది. విద్యాబోధన 

విషయంలో ఉపాధ్యాయునికి. విద్యార్థికీ సన్నిహిత భావసంబంఛాలు 

అంశ తండిర, తనయులకూ మధ్యగల సంబంధం వంటిది ఉండి 

(పశాంత నాతొవరణములో విద్యాబోధన కొనసాగించాలని చెప్పాడు. 

"స్వామి దయానంద సరస్వతి అస్పృశ్యతా నివారణకు కూడా. 
చాలా పాటుపడ్డా డు. వేదకాలంలో అస్పృశ్యతా; వ్మగహారాధన లేవని 

చెప్పాడు. మునిపీ.క పుట్టుకలో వర్ల ర్ల న్యవస్స నిర్ణ యంకాదసీ, వారినారి. 

గుణ, క కర్మ న్వభానా లనుబట్టి నిర్ణ యం జరగాలనీ శెలియశెప్పాడు. 

వ్యక్తి క్రి సంస్కారం, నక్ష, శీలం, ధర్మం ఏటిమాదనే వర్ణ 0 ఆధారపడి 

ఉం! ఎందని వ్యక్త క పరచాడు, శు భత, సత్వం, త్యాగం, శా స్త్రవిక్ఞ "న౦్క 

వేదాధ్యయనం మొదలైన సద్దుణాలు కలశారు నిమ్నుజాతిలో ప్ప వుట్రినా 

అృగజాతులలో (జేకంచడానిక్ అప్షు లే అని చెప్పాడు. పస్తుత "కుల 

వ్యవస్థ వుష్ణుకను సర్పడిందిగానీ, వ్యక్తి గుణగణాలనుబట్టి, విజ్ఞాన 

' వివేకాలను బటిగాసీ వర్పశిందికాదని చెప్పాడు. వేదకాలంలో అస్పృ.. 

శత లేదనీ, దీసిని సమాజము అవసరాన్ని బల్ల క్ర ఏర్పరచిందసి, వేదాలు, : 

శాస్తా)లు, ఉప నిష తులు, , మనుస్మృతి, భగవద్దీత మొదలై న గ్రంథా 
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లను ఆధారంగా చేసుకుని దయానందుడు పండిత పామరులకు నచ్చ 

జెప్పి అస్పృశ్యతా నిర్మూలన కి తీ వమైన కప్. చేశాడు. 

న్య్వామి దయానందుడు భారత శ్ర్రలపట్ల అత్యంత గ"రవ 

భావాన్ని [పదర్శించాడు. ఆర్య సమాజంలో భాలామంది శ్రీలను 

చేర్చుకుని వారికి ఉన్నత స్థనాన్ని ఇచ్చి వారిపట్ల పవిత భావాన్ని 

[పకటించాడు. శ్రీలు పరదా పద్దతిని వదిలి పెట్టాలని ఆడపిల్ల లకుకూడా 

మగపీల్ల లకువ లె సరిసమానమైన 'విద్యావకాశాలను, హాక్కు-లను కలుగ 

శేయాలని, 16 సంవత్సరాలలోనవు వయస్సుగల ఆడపిల్ల లకు వివాహం 

చేయరాదనీ గృహాలలో (పలక ఉన్నతస్థానమిచ్చి గౌార్రవింఛాలన్, 

ఉపన్యానాల ద్వారా (ప్రజలకు బోధిస్తూ ఉండేవాడు. త్రులకు సంపూర్ణ 

దాస్య విసోాచనం కావాలని, అన్ని రంగాలలోను వారికి సమానావ 

కాగాలను కలిగించాలని ఎక్క్ము-వగా [పబోధించాడు. వేదకాలంలో 

త్రీకీ ఉన్నత స్థానం ఉండేదనీ, పేని పవ్నితినూ ర్తిగా ఆరాధించి గౌర 

వించేవారనీ, శ్రీలు వురుమనితో సరి సమానంగా యజ్ఞ యాగాదు 

లలో పాల్లో నెవారస్, సుకువులతో సమానంగా విద్య నభ్యసిం చేవారసీ 

అందుకు తగిన ఆధారాలు వేదాలలోను, ఉపనిప త్తులలోను, సతుల 

లోను ఉన్నాయి. నీ [పజలకు నచ్చచెప్పి ప్రై అభ్యున్నతికి పాటు 

పడ్డాడు, దయానందుడు (ప్రారంభించిన శ్రీ దాస్య విమోచన సంస్క-ర 

ణ్ న్యమానికి చేటి మహిళా లోకం ఆయన కెంత తనా రుణపడి ఉంద 

నడంలో సందేహం లేదు, 

దయానందుని మత దృక్పథం అత్యంత అధునాతన మై, సర్వ 

మానవ జాతికి ఉపయోగకర మైనదిగా విశ్వజనినతను పొందింది. వఏవుత 

సంస్క- ర్మ గానీ, సంఘసంస్క- ర్తగానసి సాధించ లేని మహ తీర కార్యాలను 

దయానంద సరస్వతి సాధించగలిగాడు. భారత బేశంలో హిందూమతం 

పాశ్చాత్య ప్రభావంతో శీణించిపోయీదశలో ఒక నూతన దృక్పథంతో 

హిందూ జాతిని, మతాన్ని పరిరశ్నీం చడానికి అహోర్మాతులు పని 

చేశాడు. వేదాలు, ' (వొత్ః సాంఘిక, ఆర్థిక రంగాలలో "బాచ్చుగా ఉప: 

యోగ పడతాయని "దేశమంతా తిరిగి (ప్రజలలో పచారం సాగించాడు, 
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హ్ంందరూ సంస్కృతికి విశ్వజనీతను నాధించి, దానిని అంతర్జాతీయ 

మతంగా తయారుచేసిన మేధావిగా దయానందుని పరిగణించడం . 

జరిగింది. 

స్వామి దయానంద సరస్వతి అర్యసమాజాన్ని ఒక మిమనరీగా 
నడిపి తన జీవితాంతం మత [పచారానికి సంఘ సంస్కరణకు కపి 

చేశాడు. ఇతడు అంతర్జాతీయ మతబోధకుడు. ఆర్యసమాజ మిషన్ 

సర్వమానవజాతిని సముద్ధరించడానికి అవతరించింది. వేదాలు (పపంచ 

మానవజాతిని ఉద్దరించడా నికి అవతరించాయనీ, భారతీయ విజ్ఞానమంతా 

వాటిలోనే ఇవిడోజందసీ, దయానందుడు వివరించాడు. ఒక్క పూందూ 

జూతినిగాసి, మతాన్ని గాసి, ధ్ జరీంచడం ఆర్యసమాజ భయం కాదనీ, 

[పపంచ మానవాళిక ంత టికీ [పబోధించి సౌభాగ్యం చేకూర్చుడమే అర్య 

సమాజం లత్యుమని చాటాడు. వ్నిగపహోరాధనను పూర్తిగా నిషే. 

ధీంచాలనీ, కులవ్యవస్థను; అంటరానిత నాన్ని నిర్మూలించాలని, బాల్య 

వినాహోలను, బలవంత నె చైధవ్యాలను అరికట్టాలనీ, మూణాచారాలను 

ఎదురోో-వాలనీ, ఆర్యసమాజ్. మిషన్ ద్వారా దేశం నలుమూలలా 

పచారంచేశాడు. ఇతడు తన “సత్యార్థ్ (3 | పకాప్” అనే (గ్రంథంలో సర్వ 

మూనవ జాలి సముద్దరణ విషయంలో తన చేశ (పజలను వ్ దృష్టితో 

చూస్తాఢో పాశ్చాత్య చేశ (పజలనుకూ డా అచేదృస్థితో చూస్తాడని 

“తెలియచేశాడు, ఇతని వుతబోధనలన్ని హీందూశా స్త్ర సంస్కృతి 

మోదనే ఆధారప పడ్డాయి. ఇతడు ఇంతటి మత [పవ క్ర కృ కావడానికి ఇంతటి 

“విశాల దృక్పథం లిన ఉండడానికి పాశ్చాత్య నాగరికతా (పభావం 

సమా త్రం కారణం'కాదు. ఇతేడు క కసీసం ఇంస్తీష్ భాపనై నా నేర్చుకో 

లేదు. స్వామి దయానందుడు ఆర్యసమాజ మిషన్ను జాతీయ, 

అంతర్జాతీయ, స్థాయిలలో నడిపించాడు. పెంందూముత (పాశ స్యాన్ని 

విశ్వవిఖ్యాతిక తెచ్చాడు, అంతర్జాతీయ మతాలలో హిందూవుతం : 
అగగణ్య మైనదని నిరూపించాడు. 

దయానందుడు సంస్కృత, హిందీ భాషలలో అనేక గ్రంథాలను 

కరూడా " రచించాడు, దయానందుడు 1రిరికివ సంవత్సరం అక్టి ర్ లి0వ. 
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తేదీన అ స మింవాడు. దయానందుడు పేదలు, అనాధలు, వికలాంగుల 

పట్ల చూపిన దయ అవార మైనది. 

(వార్థ నా సవరాజం౦ 

ఆర్యసమాజం ఆశయాలను ఆధారంగా చేసుకుని ప్రార్థనా 

సమాజం అవతరించింది. 1849వ సంవత్సరంలో "దేశంలోని సాంఘిక 

సమస్యలను రూపుమాపడానికి పరమహంస సభ స్థాపించబడింది, ఈ 

పరమహంస సభలో |పజలు రహస్యంగా సమావేశమై అతితక్కువ 

కులంగా పరిగణించబడజేవారితో వంటలు చేయించి మిగతా అగ 

జాతులుగా పరిగణించబడే వారందరూ కలసి విందు వర్పరచుకొ నేవారు. 

1860వ సంవత్సరంలో ఈ సమాజం విచ్చిన్న మైపోయింది. తరువాత 

నాలుగు సంవత్సరాలకు పరమహంన సభలోగల [పముఖులందరూ . 

"కేశవ్ చం దేన్ నాయకత్వంలో ఒక నూతన సమాజాన్ని స్థాపించారు. 

ఈ సమాజం ముఖ్యో క్రైశం విగహాఠాధనను ఖండించడం, జాతివ్యవస్థను 

సంస్కరించడం, వితంతు వివాహాలను బలపరచడం మొదలై నవి. అంతే 

"కాక త్ విద్యనుకూడా [వోత్సాహపరచి నలల వాపోలను ఖండిం ' 

చింది. ఈ సమాజం |క్రమ క్రమంగా ప్రార్థనా సమాజంగా రూ పొందింది. 

రానడే, తెలంగ, చందావర్క-ర్ మొదలై నవారు ఆ కాలంలో ఈ 

ప్రార్థనా మాజం ముఖ్యనాయకులు. వీరు గొప్పు సాంఘీక వాదులు 

సంఘసం - రృలు, 1861వ సంవత్సరంలో రానజె వితంతు వివాహాల 

అసోసి య్ wu స్థాపించాడు, 1870లో ఈ వితంతు వివాహాల 

అసోసియేషన్ (వార్స నా సమాజంలో చేరింది. వితంతు వునర్వవాహాలకు 

[పార్గనా స సమాజం అత్యంత పో త్సాహమివ్యడం జరిగింది, గొప్ప సంఘ 

సంస్క- రృ అయిన “*కార్ప్చోనదాస్ ముల”) వితంతు వునర్వివాహోాలక్రు 

(పోత్సాహమిచ్చినవారిలో ముఖ్యుడు. ఇతడు భావియాలలో గొప్ప 

సంఘసంస్కరణ తీసుకునివచ్చాడు. ఇతనిని (పార్గనా : సమాజం సన్మానం 

చేసింది. (ప్రార్థనా ససూజం నాయకుడే డన జ్యోతిభాపూశే "మొట్ట 

మొదట: వెనుకబడిన వనాల పాఠశాలను స్థాపీంచడం జరిగింది. అచేక 
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పాఠశాలలుకూడా స్థాపించాడు. 1818వ సంవత్సరంలో (ప్రార్థనా 
సమాజం మంగుళభూర్ లో ఒక పాఠశాలను స్థాపించింది. సమాజంలో 

గల మూధావారాలు, వాటి చెడు (పభానాలను, [పజలందరిక తెలియ 

జేయడానికి (పార్థ నా సమాజం చాలా కృొవ్.చేసింది. 

(క్రిష్టియన్ మిషనరీల (ప్రభావంవల్ల జాతి భేదాలతో హీనపరచ 
బడిన జాతులవారందరూ (కిస్టాయన్ మతాన్ని స్వీకరించడం "మొదలు 

చెస్తారు. దీనివల్ల పాందూ' మత పభావం శీణించసాగింది. కనుక 

పౌందూ. మతాన్ని సునష్నిర్చించడానికి కొంతమంది సంఘ సంస్క- రలు 

పూనుకొన్నారు. హిందూమతంభోనగల లోపాలను, మూగణాచారాలను, 

దురాచారాలను అం'కే జాతిముత  జేడాలు, విగహోరాదన, వితంతు 
వునర్వినాహాలవై. ఆటంకం, బాల్యవివాహాలు, | పతిప త్రి “మొదలైన 

పవిపయాలలో సంస్క-రణ తీసుకుని రావడానికి కపి చేశారు. ఈ 

కపిలో సఫలీకృతం చెందడానికి (ప్రార నా సమాజం స్థాపించారు. 

మతం, మానవతా భావనలు ఈ సమాజం ముఖ్యోదేళాలు. =... 

19 వ శతాబ్దంలో రాజారామమోహనరా య్ చేసిన త్మీవమైన ] 

కప్. ఫలితంగా -జేథంలో అర్థిక, సాంఘీక మార్పులు జరిగాయి. ఇతని. 

కృపి మరొక ఫలితం (పార్థనాసమాజం. వ్లేశలింగం పంతులు శివనాథ్ 
శా స్ర్రైవల్ల | పభావిత్నుడెనాడు, శవనాథ్ శాస్త్రీ (పార్థనా సమాజానికి 

నొప్పనాయకుడు. కందుకూరి ఏచేశలింగం పంతులు (ఫార్ధ నా సమాజంలో . 

వేరి జాతి సంస్కరణ: షి గహాోరాధన తొలగింవు, సంఘ స్వచ్చతను నిల. 

బెట్టడం మొదలైన అంశాలపై (గంథాలను రాసి |పార్ణనా సమాజానికి 

అంకితం చేశాడు. 

ఈ విధంగా . గొప్ప గొప్ప నాయకులు, సంఘ సంస్క- రలు, 

మేథావులు, (ప్రార్థనా సమాజాన్ని నడివి బేశంలో విప్లవాత్మక మైన 
మార్పును తీసుకువచ్చారనడంలో అతిశయో క్రి లేదు, (ప్రార్థనా 

సమాజం అంతర్జాతీయ సమాజంగా కూడా పేరు పొందింది, 
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(బ్రహ్మ సవరాజం 
రాజారామమోహనళశాయ్ వ్మిగహారాధనను సిరసించి ఏ శేశ్వరో 

పాసనకు |పోత్సాహమిచ్చాడు. ఇతడు (బహ్మసమాజాన్ని స్థాపించి 

బైహ్మసమాజం ద్యారా [పజలలో సమానత్వం, సౌ భాతృత్వం "లేవా 

లని _పయత్నించాడు. ఈయన 15828 వ సంవత్సరంలో (బా సమా 

జాన్ని స్థాపించి ఏ కేశ్వరోపాసనను [పూరం చేశాడు, ఈశ్వరచంద్ర 

విద్యాసాగర్ 1820 వ సంవత్సరంలో జన్మించాడు. ఈయన హిందూ 

మతంలో అంటరానినారిగా పెగణించబడిన వారినందరినీ (బహ్ముసమా 

జంలో చేర్చి, నారు కోల్యోయిన అ ర్హతలన్ని టీసీ పొందేలాగ 

చేశాడు. ఈయన ఏడవ నటనే బ్రహ్మ సమాజ కార్యరంగంలోకి 

రావడం జరిగింది. అప్పట్లో క్రిష్టమోహన్ బెనప్టై అనే భారతీయుడు 

ఎ) సృవమతే (పఛారం చేస్తూ బాందూమ తాన్ని నిరసించేవాడు. తన 

కంచే పెద్దవాడైన "బెవేరదనాథ్ టాగూర్ ఏ శేశరోపాసనకు క్. 

చేస్తూ ఉండేనాడు. ఇతడు (బవ్నా సమాజంలో సభ్యుడుగా. చేరాడు. 

18.5 వ సంవత్సరంలో రాజారామమోహన్ రాయ్ ఆత్మీయ 

సమాజాన్ని స్థాపించాడు, హాందూముతాన్ని సంస్క_రించడానికి అతడు 

చేసిన |పయత్నాలలో ఇది మొట్టమొదటి [ప్రయత్నమని చెప్పడం 

జరిగింది. ఈ సమాజం |కవముకమంగా |బహుసమాజంగా అభివుది 

చెందింది. రాజారామమా.పానలాయ్ సతు అయినా య. 

మతానికి వ్యతిరేకి కాదు కాని హీందూమతంలోగల లోపాలను సంస్క- 

రించడానికి ప్రయత్నించిన వారిలో అతిముఖ్యుడు. కనుక హి.దూమత 

సంస్కరణ కే (బహ్మూసమాజాన్ని స్థాపించాడు, . 

1868 వ సంవత్సరంలో డాక్టర్ భానూ ఛాజీ (బహ్మసమాజాన్ని 

విమర్శించాడు. (బహ్మసమాజం సాంఘీకసం మేమ కృషిపట్ల అ శ్రద్ధ 
కలిగియున్న డని తెలియజేశాడు. [బహ శ్రసమాజం ౯గాజ్టూన్ ౩) పాఠశాల 

అడుగుజాడలలో నడవాలని సలహో ఇచ్చాడు. ఈ సలహా [పకారం 

శిశవ్ చంద శేన్ బెంగాల్, వీహార్ లలో త్రీ విద్యకోసం తీ వమైన 

కృషిచేసి, త్రీ బాలికల. విద్యా పాఠ శాలలు, (బ్రహ్మసమాజం . 
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అధ్వర్యంలో నడపసాగాడు. 15865 వ సంవత్సరంలో (బహ్ముసమాజ 

సంస్క-ర అయిన శశిపాద బెనర్జీ శ్ర విద్యా కార్యక్రమం, సంఘ. 

సం వేవుక సా కార్యక్రమాలలో ప్రవేశించాడు. బాలికల పాఠశాలతో . 

ఆరంభించి ఉన్న తవిద్యా సంస్థ లనుకూడా స్థాపించాడు. శ్రలకు నారి 

నాది గృహాలలో నే విద్యనేర్చే పథకాలనోకూడా ఏర్పాటుచేయడం. 

జరిగింది. (్రైహ్మసమాజ జంసె ఇతనికిగల అచంచల విశ్వాసం ఫలితంగా... 

ఇతడు తన స్వంత వ్యయంతో 2 క వితంతు గృహాన్నికూడా నడువు 

తుంజేవాడు. అంతేకాక అవకాశం కలిగినప్పుడల్లా ఈ వితంతువులకు 

వివాహాలనుకూడా జరిపీంచేవాడు. వితంతు వునర్వవాహచట్టం ఫలితంగా 

(బహ్ముసమాజంలోని సభ్యులందరూ తమ బంధువులలోను, స్నేహతుల 

లోను గల వితంతువులకు పునర్వి వాహాలు చేయడానికి ముందంజవేశారు. 

అంతేశాక వారిని తేమ: గృహాలను విడచివెట్టి |(బవ్మాసమాజంలో 

చేరడానికి [పో త్పాహీంచారు. 

శిశవచంద సేన్ (పవేశం తరునాత (బహ్మాసమాజానికి చెందిన 

యువకులందరూ (బ్రహ్మృసమాజాన్ని వదిలీ పెట్టడానికి (ప్రయత్నించారు. 

కానీ ఆయన తరువాత వచ్చిన అనేకమంది సంఘస సంస్క- రృలు తిరిగి 

నారికి (వోత్సాహమివ్వడం జరిగింది... 

బ్రహ్మ సమాజం లక్ష్య (ప్రకారం వీ వ్య కి కి చేతగాని, వ్యక్తు కుల 

సమూహాల చేతగాని, న వ సువునుగానీ విగహోన్నిగానీ, ఇ పూజా వస్తు 

వుగా గానీ, పూజా విగ్రహంగాగానీ పరిగణించ రాదు. పూజలు చేసి 

డేవునిగా ఆరాధించరాదు. పతీ వ్యకి క్రి కూజా మంచి లక్షణాలు కలిగి. 

మానవతాభావం, సమానత్వం, సౌాభాతృత్వం కలిగి ఉండాలి. అటువంటి. 

వ్యక్తి కినే 'దె వాంశే సంభూతునిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. ఈ మత 

సంస్కరణకు (ప్రభావితం చె చెందిన స్వామి వివేకానందుడు సన్యాసం న్ంక.. 

. రించి [పజలలో సంస్కరణ కలుగజేయడానికీ కృషి చేశాడు. పండిత. 

తివనాథ్ శాస్ర కూడా 1847 - 925 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో 

(బ్రహ్మ సమాజంలో చేరాడు. ఇది సారస్థత మైనది. ఇతడు [బహ్మ. 
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బాలికల విద్యాలయాన్ని స్థాపించాడు, మహర్షి దేవేందనాథ్ ఠాగూర్ 

1842 లో బ్రహ్మ సమాజంలో చేరాడు. ద్వారకానాథ్ ఛాగూర్ , 

రాజారామమోాహానరాయ్. యొక్క (బ్రహ్మ సమాజ సూ తాలను బల 

పరచాడు. 

ఈ విధంగా ఆర్య సమాజం, (పార్ట నా సమాజం, బ్రహ్మ సనూజం 

ఒశే లత సాధన కోసం వివిధ సంఘ సంస్క- రలు, నాయకులు, 

మేధావుల కృషి ఫలితంగా సఫలీకృత మైనాయని. చెప్పవచ్చు. 



కుటుంబం, సి, నీళు సంకేవు సేవలు 

కంటంంఖ సంక్షే ముం 

సమాజంలో అతి ముఖ్యమైన సమూహం కుటుంబం. వ్య క్తోలు 

తమ శారీరక, మానసిక సంతృప్తి వీది నూటికి నూరు శాతం కుటుంబం 

లో నే పొందుతారనడంలో అతిశయో కి లేదు. కుటుంబంలో నే శిశువుల. 

మూ వ_మత్వం నిర్మితమై అభివృద్ధి చెందుతున్నది. (స్త్రీ పురుషులు తమ 

లైంగిక సంతృ స్వీని కుటుంబంలో నే పొందగలుగు తున్నారు. వ్యక్తులు 

తమ పోపణ, ఆహారం, వస్త్రాలు, వసతి, విద్య మొదలైన దైనందిన 

(పాథమిక అవసరాలన్నిటినీ కుటుంబం నుంచే పొందడం జరుగుతున్న ది, 

అనారోగ్యం, (పసూతిమొదలై న పరిస్థితులలో వ్య కో కులు కుటుంబంనుంచే 

సంరక్షణ హెందగలుగుతున్నారు. కరంటుంబంలో సభ్యులు పరస్పరం. 

శమాభిమానాలు కలిగి ఉంటారు. దినినల్ల వ్యక్తు కులు |పపంచంలో 

మరెక్క-డాపెందని మానసిక సంతృ ప్రిని కుటుంబంమంచి. పొందగలుగు 

తున్నారు. 

ఆధునిక్ యుగంలో (పారి శామికీకరణం, న నగరీకరణం, పాశ్చాత్య 

విద్య మొదలై న అనే కారణాలవల్ల కుటుంబం తన చాధ్యతలన్నిం 

(ట్ి స్మకమంగా చేపట్టడం జరగడం లేదు. అందువల్ల కుటుంబం చేపట్ట 

వలసిన కొన్ని కార్యక్రమాలను ప్రభుత్వం, ఇతర స్వచ్చంద సేవా . 

సంస్థలు చేపట్టవలసి వచ్చింది. అయినప్పటి కొన్ని (పత్యేక కార్యక 
మమూలు కుటుంబం తప్ప మరి యే ఇతర సంస్థలు చేప టడం జరుగదు. ఈ 

విధంగా సమాజంలోగల వ్య క కులు తవు అత్వవసకాలు అంపే సాంఘీక, 

ఆర్థిక, నైతిక, లైంగిక అవసరాలు కుటుంబం నుంచే వొందగల్లు 

తున్నారు. కనుక కుటుంబానికి సమాజంలోగల తదితర సంస్థ లకం"కే 

అత్యంత (ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. ఇటువంటి [పముఖ స్థానాన్ని : 



కుటుంబం, శ్రీ, శికు సంతేమశేవలు గర్. 

ఆ[క మించిన కుటుంబం పరిస్థితుల [(వభావానికి లొంగిపోయి వచ్చిన్నం 

కాకుండా బలపరచి సంరవ్నీంచవలసిన బాధ్యతి (పభుత్వం, తదితర 

స్వచ్చంద "సేవా సంస్థలు వహించవలసి ఉన్నది. సమాజంలోగల 

కుటుంబ సంకేమ చేవల ద్యారా కుటుంబ జీవితాన్ని సంరశ్నీంచవలసి 

ఉన్నది. కుటుంబ సంతెమ సేవా పద్ధతి, కుటుంబంలోగల వ్య కులకు 
సహాయంచేసి వారి శక్తి సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి 

సహాయపడవలసి ఉంది. కుటుంబంలోని వ్యక్తులు వ్య క్షిగతం గాను, 

సామాజికంగాను సంతృ ప్పిని పొంది సమాజానికి ఉపయోగకరమైన 

కుటుంబంగా రూసాందవలసి ఉంది. 

కుటుంబంలో త్రీ వురువులు వ్య క్పిగతంగా, సాంఘికంగా, 

మానసికంగా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని పరస్పర వ్య కిగత అవసరా 

లను తీర్పు కోవడం జరుగుతుంది. కుటుంబం సమాజంలో ముఖ్య మెన 

వ్యవస్థగా (ప్రాచీనకాలం నుంచీ కూడా గుర్తించబడింది. (ప్రాథమిక 
సవనాహాలలో కుటుంబం అత్యంత (పముఖమైన స్థానాన్ని ఆ(కమించింది. 

“ఛార్యాభ రలు, వారిసంతొనం కలసి సన్నిహితంగా నివసించ 

డాన్ని కుబుంబం” అని కొంతమంది సమాజ శా స్ర్రజ్ఞులు నిర్వచించారు. 

కుటుంబంలో వివిధ సభ్యులమధ్య అన్యోన్య సంబంధాలు, అనురాగం, 

సహకారం, మొదలైన భానాలుంటాయి, నినాహంవల్ల గాని, (పనూఖి 

మూనాల వల్లగానీ, కుటుంబానికి [(పాతిపదిక ఏర్పడుతుంది. సమా 

యోజనం, సహకారం, సాభాతృత్వం మొదలైన ఉన్న తభావాలకు 

(పభానమైన |పాతిపదిక, ఇటువంటి పరిస్థలి కుటుంబంలో సాగినంత కాలం 

కుటుం బాన్ని _వ్యవస్థిత సమూహంగా భావించడం జరుగుతుంది. 

వ్యక్తులు సమాజంలో బాధ్య తాయుతే పొరులుగా తయారుకావడాసికి 

కుటుంబం వాఎకి తగిన శిక్షణ ఇస్తుంది. కుటుంబంలో సభ్యులు వారి. 

చెద్దలనుంచి [పధానమెన సామాజిక, సాంస్కృతిక విలువలను, [1పనూ. 

ణాలను, ఆచార వ్యవహారాలను (గ్రహించి స్వీకరిస్తారు. ఈ విధంగా. 

5) 
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సామాజిక జీవితానికి కుటుంబం వునాది వంటిది. సమాజంలో సమూ 
యోజనత్యం పొందడానికి కుటుంబం తోడ్పడుతుంది. 

_ శాంతియుత సహజీవనం, సర్వమానవ స్మాభాతృత్వం, జాతీయా 

సమైక్యత, మొదలైన ఉన్నత భావాలకు చెందిన ధిక్షీణా ముట్టమొదటా 

కుటుంబంనుంచే సభ్యులు వొందుతారు. సామాజిక వ్యవస్థకు, కుటుంబా 

వ్యవస్థకు అతిసన్నిహత సంబంధం ఉన్నది. కుటుంబంలో వ్యక్తుల 

విలువలు, నియమాలు, దృక్పథాలు, సమాజ సంస్కృృతినిబట్టై 

ఏర్పడినవే. కుటుంబంలో భార్యాభర్తలు, ఇతరసభ్యులు, కుటుంబ 

సభ్యులుగా, సమాజ సభ్యులుగా తమ ప్మ్నాతలను అనేక రూపాలలో 

నిర్గహిస్తూ ఉంటారు. కుటుంబం మతసంబంధ మెన విలువలను, పొర 

జీవనానికి సంబంధించిన ఆచార వ్యవహారాలను సభ్యులకు అందించి, 

వారిని సంపూర్ణ వ్య క్తులుగా, బాధ్యతాయుత పౌరులుగా రూపొం 

దించడానికి దోహదం చేస్తుంది. వ్య కులు పరిశుద్ధమైన జీవనాన్ని 

గడపడానికి శిక&‘ణకూడా కుటుంబంలోనే లభి స్తుంది. వ్య కల పవ ర్శననూ 

'జీవితాన్ని నియబద్ధంగా చే సుందె, కాబట్టి కుటుంబం ఒక సామాజిక 

నియంత్రణా సాధనంగా కూడా పరిగణించబడింది, పీల్హ ల సాంఘీకరణం 

కుటుంబంలో [పపథమంగా జరుగుతుంది. 

కుబుంబ సభ్యులు విచ్చిన్నమెన మన స్తత్వాలతో ఉన్నప్పటికీ 
వారిలో కొంత ఏక త్వంకూడా ఉంటుంది, భార్యాభర్తలు అనురాగ. 

పూరిత మైన సంబంభాలతో ఉంటాను. కాస్ వారిమధ్య తీ వతరవుయిన 

భేదాభిప్రాయాలు వర్పడితే ఈ ఏకత చెడుతుంది. దానివల్ల వారిమధ్య 
వెపమ్యాలు ఏర్పడి అవి తీవమైకే ఎడబాటుకు, విడాకులకుకూడా 
దారితీసాయి. కుటుంబ వ్యవస్థా నిర్మాణానికి మానసిక, సామాజిక 
కారణాలతో బాటు బ్రతర కారణాలు కూడా దోహదం చేస్తు న్నాయి. 

మనదేశంలో వివాహబంధం అతిపవిత మైనది, శాశ్వతమయినది. 

కుటుంబ వ్యవస్థను వినాహ వ్యవస్థ సంరవ్నే స్తుంది, కుటుంబంలోని 
సభ్యులమధ్య, భార్యాభ ర్శలమధ్య వ్యవ స్థిత మైన సంబంధాలను కలిగించే 
కొన్ని (పకార్యాలుంటాయి. వాటివల్ల కుటుంబం సంఘటితమాతున్న ది. 
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ఆ (పకార్యా లేవం కేలా 

1. సవంపష్టి. ఊద్దశా లం 

కుటుంబ వ్యవస్థలో కొన్ని సమష్టి ఉదైశాలుంటాయి, భార్యా 

ఛభర్శల మధ్య అ నేక పేషయాలలో ఏశాభి పాయం. ఇంట్లో శాంతియుత 

వాతావరణం ఏర్పడటానికి ఇవి ఎంతో దోహదం వేసాయి. గృహ 

నిర్వహణ; పిల్లల పెంపకం, విద్యాసాక ర్యాలు "మొదలై నవిషయాలలో 

భార్యాభర్త రలు కలసి సంపదించుకోవడం జరుగుతుంది. వాటిని వకాఖి 

(పాయంతో అమలుపరుస్తారు. సామరస్యం, సమన్వయం, సహాకార 

భావాలు, భార్యాభ రృలమధ్య ఏర్పడినట్ల యితే కుటుంబం వ్యవస్థిత 

వాాతుంది, సమష్టి ఉర్రైశాలుకలిగి వాటి ఆచరణకు _కృషిచేసినట్ల యీశే 

ఇది సఫలసకాతుంది. “అందువల్ల నే శాంతియుత సహజీవనం సాగించ 

డానికి, కుటుంబ ఏకతకు, భార్యాభ రృలిద్దరూ ఒకే సామాజిక, ఆర్థిక, 
సాంస్కృతిక అంత సుకు చెందినవారై ఉండాలీ, 

కుటుంబంలో స్రీ పురుషు లిద్దరికీ ఒక (పత్యేక వ్యక్తిత్వం 

ఉంటుంది. అయితే వారిద్దరూ ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. 

స్వార్థ పూరితమైన లాభాలు విస్మరించి కుటుంబ సభ్యుల సంక్నేమం 

ద్యష్టీలో ఉంచుకొని వారు కొన్ని సర్దుబాట్లు చేసుకోవడం అవసరం. - 

ఒకరి. వ్య క్కి తాన్ని ఇంక్ కరు అవగాహాన చేసుకొని పరస్పరం గౌరవం 

కలిగి ఉండాలి. నేటి సమాజంలో భార్యాభర్తలు అనేక పాత్రలను 

ల సావురస్యపూరితమైన న్య క్రత్వ్యాలు 

అ పమ ఇ _ అహం నార | సమాజ సంశ్నమం దృహ్థ్యా నిరహించ వలసి ఉంది. పురుషుడు ఆర్ధన 

పరుడుగా ఉండి, పిల్లల అభివృద్ధి, నారి విద్యా విషయాలలో శ్రద్ధ 

చూపుతూ ఉండటం అత్యంత అవసరం. అదే విధంగా పిల్ల ల పెంపకం 

ఇంటి బాధ్యతలు నిర్వహించే గృహిణిగాను, కుటుంబానికి సహాయంచే సే 

అర్జ నాహరురాలుగాను ఉండి య్ భిన్న పాత్రలను నిర్వహించవలసి 

ఉంది, . 
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3. సమష్టి అభిరుచులు 

కుటుంబ వ్యవస్థను బలపరచడానికి సమస్ట్రీ అభిరుచులు ఎంతో 

ముఖ్యం. (పాచీన సాంప్రదాయ కుటుంబాలలో భార్యాభర్త రలు సమష్టి 

అభిరుచులతో ఉండేనారు. వారి దినచర్య లై న వీల్ల ల చింపకం, ఏళ్ళ 

సేవా గృహ నిర్వహణ మొదలైన కార్యక్ర మాలలో అభిరుచులు 

వాలా వరకూ ఉమ్మడిగా ఉండేవి. కానీ అధునిక సమాజంలో భార్యా 

భర్తల అభిరుచులు ఇందుకు భిన్నంగా ఉంటున్నాయి. ఏడ్యావంతులై న 

భార్యాభర్త రల అభికచులలో కెంత వైహమ్యాలు కొనిపీ స్తున్నాయి. 

నేటి సమాజంలో నాగరికత |పబలి వృ తి వె వె విధం ఏర్పడటంవల్ల పెకి. 

అభిరుచులలోకూణా భిన్నత్వం గోచరి స్తుంది. భార్యాభ ర్న రల అభిరుచులు 

కుటుంబ వ్యవస్థను సంఘటితం చేసేవిగా ఉండాలి. వేకపోశే వారిమధ్య 

వైపమ్య్యలు, అభి పాయ భేదాలు ఏర్పడి ఎడబాటు, విడాకులు మొద 

లైన అవ్యవస్థతా భోరణు లకు దారితీయవచ్చు. చక్కని అభ్యాసాలు 

సుసంఘటిత పరుసాయి. దురభ్యాసాలు విఘటనక దారితీస్తాయి. అందు - 

వల్ల భార్య్యాభ రృలిద్దరూ విశ ష్టమైనఅభిరుచులను కలిగిఉండడం అవసరం. | 

4. ఉప్ముడి అవసరాలు 

కుటుంబ వ్యవస్థ సభ్యులయొక గాః భార్యాభర్త ర లయొుక్క్. అవస - 

రాలను తీరు స్తుంది, భార్యాభర్త రలు వారి పరస్పర అవసరాలను తీర్చు. 

కునేటందుకు కుటుంబ వ్యవస్థ దోహదం చే స్తుంది, ప్రీ భార్యగా, 

మాతృ్ళృమూూా రి సంపూర్హ మైన అన )దా ర్న కుటుంబ వ్యవస్థల వొందు 

తుంది. అలాగే పురుషుడు కూడా కుటుంబంలో స సల అవసరాలు 

తీర్చడానికి కప. చేసాడు.. సాం పదాయకంగా కుటుం బం వృద్ధులకు, 

శారీరక, మానసిక నైక ల్యం గల వారికీ, వ్రతర సభ్యులకూ భ్మదతా 

రక్షణలను ఏర్పరచి వారి అవసరాలను తీరు స్తుంటుంది. , సంపూర్ణంగా 

వ్య వస్థిత మై సామరస్యంతోో విలసిళ్లే కకటుం బాలు చాలా అరుదు, తర 

చుగొ భార్యాభర్త రల మధ్య గానీ, తెదితర సభ్యుల మధ్యగాని కలతలు 
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ఏర్పడి తరువాత సర్దు బాటువల్ల మానమూొలు పరిస్థితి ఏర్పడడం 

జరుగుతుంది. 

పూర్వం మనదేశంలో గల సమృ కుబుంబాలు కుటుంబ 

సభ్యులకు అన్ని విధాలా సాంఘిక భ్నదతను కలుగజేసపేది. కుటుంబంలో - 

గల వితంతువులు, నిరుద్యోగులు, వృద్దులు, వికలాంగులు మొదలైన 

ఇత్ సభ్యులకు సమస్టి కుటుంబాలు అనేక “విధాలుగా సాంఘిక, ఆర్థిక 

నె తిక భృదతలను క లుగశేశీది. కానీ ఆధునిక యుగంలో పారి మిక్ 

కరణం, నగరీకరణం మొదలై న వాటి కారణంగా సమస కుటుంబాలు 

విచ్చిన్నమై వ్యష్టి కుటుంబాలు వర్పజాయి. దీనివల్ల సమసి కుటుంబా 
యా ఉం G Mn రి 

లచే. సంరన్నీంపబడు వారందరూ అనాథలుగా మిగిలిపోయినాను. 

అంతేకాక ఈ వ్యష్టి కుటుంబాలు కూడా తమ యొక్క- బాధ్యతల 

నన్ని టిని సంతృ పీక రంగా నెరవేర్చ లేకపోతున్న వి. కనుక పూర్వం 

కుటుంబం చేపట్టిన బాధ్యతలలో కొన్ని బాధ్యతలు (పభుత్వం, 

స్వచ్చంద సేనా సంస్థలు చేపట్టడం జరిగింది. అయినప్పటికి కుటుంబం 

వ్య కి, సమాజాల అభివృద్దికి వునాదివంటిది. కనుక కుటుంబాన్ని 

సంరశ&ంచడానికి కొన్ని కుటుంబ సంవేమ కార్యక్రమాలను (పభుత్వం 

చేపట్టాలి. 
లు 

ఫ్ర 

ఆధునిక కుటుంబం = సవంస్యలు 

అధునిక కుటుంబంలో సభ్యులు పురాతన కుటుంబంలోని సభ్యుల 

వల ఐకమత్యంగా ఉండక భేదాభి|పాయాలను కలిగిఉంటున్నారు. ఈ 

_ చజీేఛాభిపాయాలు భార్యాభ రృల మధ్యగానీ, తలిదం[డులు, పిల్లల 

మధ్యగాసి వర్పడడంవల్ల కుటుంచాలు అంత పటిష్టంగా ఉండటం లేదు, 

ఇటువంటి. భేదాఖ్మిపాయాలు పూర్వం సమఫ్థీ కుటుంబాలలో కూడా 

ఉన్నప్పటికీ సమష్టి, కుటుం బెలవల్స్హ కుటుంబంలోని పీల్లలు సంరవ్నీంప 

బడేవారు. వముత్నపభావం [ప్రజలపై న ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఏడా 

కులు ఎక్కువగా ఉఊంజేవికావు. ఆధునికయుగంలో రాజకీయ, సాంఘిక 

మార్పులవల్ల ఈ భేదాభిప్రాయాలు అధికం కావడం జరిగింది. 
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కుటుంబంలో అనేక కారణాలవల్ల సమస్యలు ఉద్భవిస్తాయి, 

వాటిలో ముఖ్యమైనవి --- 
1. భార్యాభర్త ల మధ్య అన్యోన్యత "లేకపోవడం లేదా భార్యాభ ర ర 

.. లికువురిలో ఎవరికో ఒకరికి ఉదేకపూరితమైన స్వభావం ఉండడం. 

2, ఆర్థిక కారణాలు అంకు తక్కు-వ వేతనం, నిరుద్యోగం, అనారో 

గ్యం, (పమాడాలు లేదా ఆర నాపరుడు లేక పోవడం. 

లీ. పిల్లల కారణంగా కలిగిన సమస్యలు ఉదాహరణకు పిల్లలను అ్మశద్ధ 
చేయడం, చెడు [పవ ర్శన కలిగి ఉండటం, లేదా అసమయోాజనం. 

4. భార్యాభర్శ లిరువురూ ఉద్యోగ స్తులై నప్పుడు తమ పిల్లలను 

ఎక్కడో ఎవరివద్దనై నా విడచి పెట్టడం. 

ఏ. గృహ వసతి సౌకర్యాలు సరిగా లేకపోవడం. 

సాధారణంగా కుటుంబంలో వ్య కి గత సమస్యలుగాని, కుటుంబ 

మస్యలు గానీ కుటుంబంలోగల వివిధ సభ్యులు ఆర్థిక, సాంఘిక కార 

ణాలవల్ల, ఉేకపూరితమెన స్వభావంవన్ల ఏర్పడతాయి. కనుక అబు 

వంటి సమస్యా పూరిత కుటుంబాలను మెరుగువరచవలసిన ఆవశ్యకత 

ఎంతేనా ఉన్నది. ఆ కుటుంబాలలోని సభ్యులు తమ సమస్య లకు గల 

కారణాలను అవగాహన చేసుకొనేలాగ చేయవలసి ఉంది. వారు తవు 

ఉ_ేకపూరితమైన  |ప్రవర్శనలను మార్చుకొనేలాగా చేయాలి. 

కుటుంబం పరిసరాల పరిస్థితులను, అర్థ క్ర పరిస్థితులను మార్పడంవల్ల 

కూడా కుటుంబ సభ్యులనుధ్యగల సత్సంబంధాలను అభివృద్ధి పరచడానికి 

అవకాశం ఉంటుంది. 

సుమారు 150 సంవత్సరాల నుంచి వ్యవస్థిత మైన సమష్టి 

కుటుం బాలను విచ్చిన్నం చేయగల బలిష్టమయిన కారణాలు సమాజంలో 

ఉద్భవించాయి. కుటుంబ నిరి తిః 'శార్యకలాపాలు, కుటుంబంలో 

సభ్యుల మధ్యగల సంబంధ బాంధవ్యాలు అనేక' మార్పులకు గురి 
కావడం జరిగింది. కుటుంబం తాను నిర్వహించే బాధ్యతల నన్ని టిని 

నిర్వహించ లేకపోవడ ౦ జరిగింది. కనుక కుటుంబం నిర్వహించ లేని అనేక. 
కార్య [క్రమూలను, సముదాయాలు, స సంస్థలు క క “నసాగిస్తున్నాయి. 
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(ప్రజాస్వామిక జీవితం [ప్రభావం కుటుంబాలవై ఎక్కువగా 

ఉన్నదని చెప్పవచ్చు. దీని (ప్రభావంవల్ల కుటుంబంలోని సభ్యులు 

కొత్త పాత్రలను పోపీంచడం 'మొదలువెట్టారు. వారు ఎక్కువ 

స్వేన్భ్చా స్వాతం_ళత్యాలను కోరుకోవడం జరిగింది. కుటుంబ యజమాని 

ఆధిక్యత ఏపాటి విలువ ఉండటం లేదు. పాశ్చాత్య నాగరికత, సాంకేతిక 

విద్యా పభావం (ప్రజలను తప్పుదోవన నడపడం జరిగింది. ఈ మార్చు 

ఒక్క పట్టణ (పాంతాలలో నే కాక (గామాణ (ప్రాంతాలలో కూడా 

వచ్చింది. 
. 

గత 150 సంవత్సరాలుగా మన చేశంలో స్రీ (పతిపత్తీలో 

కూడా మార్పు వచ్చింది. శ్రీలుకూడా ఆధునిక యుగంలో ఉద్యో 

గాలు సంపాదించుకుని, ఉద్య|ోగరి త్యా కుటుంబాలను వదలి దూర 

పాంకతొాల్లో' తను విధి నిర్వహంచడం జరుగుతుంది, దీనివలన కూడా 

ఆధునిక కుుంబాొలలో అనేక మార్పులు రావడం జరిగింది, 

కుటుంబంలో త్ర ఉద్యోగ రీత్యా బయటికి వెళ్ళడంవవల్ల కుటుంబంలో 

పిల్లల పెంపకంలో మార్చువచ్చింది. ఈనాటి బాలలే శేపటి పౌరులు 

అనే నానుడి (పకారం ఈనాటి బాలలు మంచి పౌరులుగా అభివృద్ధి 

3ందాలం కే కుటుం'బోనికి ఇతర సహాయక సంస్థల ఆవశ్యకత ఎంజే నా 

ఉంది. విద్య, ఆరోగ్యం, ఆహారం, ఉద్యోగం, వినోదం మొదలైన 

కార్యక నాలు బిక్కు-వగా సమాజం నిర్వహంచవలసిన a] 'ధ్యతలుగానీ 

కుటుంబం నిర్వహం చేవి కావు. కనుక ఈవిధమైన కార్యక్రమాల 

బాధ్యత కుటుంబాల కన్నా సమాజం చేపట్టిన క్షా లే (పజలకు ఎంటే నా 

కేయస్క-రంగా ఉంటుంది. 

కుటుంబ అవ్యవస్థత 

బావ్యాస్థితివల్ల గానీ, అంతరంగికమైన ఒ త్తిడులవల్ల గానీ, 

భార్యాభ ర్త మధ్యగల శాశత సామాజిక సంబంభాలు పూర్తిగా 

శెగిపోయినొ లేదా బలహీనమెనా కుటుంబంబో అవ్యవస్థతే ఏర్పడు 

తుంది, ఈ అవ్యవస్థతా (ప్రక్రియ తీవంగా గానీ, తక్కువ స్థాయిల్లో 
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గానీ ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో అవ్యవస్థిత పరిస్థితి ఏర్పడినవుడు 

సభ్యులలో మానసిక శాంతి లోపించి భార్యాభర్తల మధ్యగల సత్వం 

బంధాలు సన్నగిల్లీ గృహా జీవితంలో అశాంతి ఏర్పడుతుంది. కుటుంబ 

సభ్యుల మధ్య సంబంధాలు విచ్చిన్నం చెందినపుడు కుటుంబంలో 

అవ్యవస్థత ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంలో సభ్యులమధ్య సష్ట్రబాటు లేక 

పోయిననుకుగానీ, వివాహ సంబంధం పూర్తిగా 'తెగిపోయినవుడుగాని, 

ఎడ బాటు, విడాకులు జరిగినపుడుగాని, కుటుంబంలో అవ్యవస్థృత పరిస్థితి 

ఏర్పడుతుంది. సమాజంలో కుటుంబం కీలక మయినది కావడంవల్ల 

కుటుంబ అవ్యవస్థృత మూలంగా సమాజంలో త్మీవ పరిణామాలు 

ఏర్పడతాయి. 

కుటుంబ సభ్యులు సనూజంలో ఇతర సంస్థలతో అనేక సంబం 

ధాలు కలిగి ఉంటారు. అంతేకాక సభ్యులు సనూజంలో విభిన్న పాత్ర 

లను నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. సమాజం నిత్యనూతన చైతన్య (స్రవంతి. 
(పతి జీవిత రంగంలో అనునిత్యం పరివర్తన జరుగుతూ నే ఉంటుంది. ఈ 
హపివర్శనవలన కుటుంబంకూజడా మార్పు చెందుతుంది. కొ త్త మార్పుల 

రకం పాత్రలను సృష్టించడం జరిగింది. సాంశేతిక అభివృద్ధి చెందడంవల్ల , 
రవాణా సౌకర్యాల అభివృద్ధివల్ల ఈ మార్పులు వచ్చాయి, అంతేకాక. 

తీవ్రమయిన పారి శొమికీకరణం, నగరీకరణం వలన విశ్వజనీనంగా ఆచ 
రి స్తున్న కుటుంబ జీవన నమూనాలను విచ్చిన్నం చేయడానికి దోహదం | 

చేశాయి, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, మనో చె జ్ఞునిక , తొాతక 3 
( రా 

చైతీక కారణాలు సంక్షీస్థమైన అంతః సంబంధాలతో కూడి ఉండటం 
వల్లి అవి మార్పు లకు లోనై క్రొత్త విలువలు, అభిరుచులు, (ప్రమా 
డాలు ఉత్పన్న మైనాయి. అందువల్ల కుటుంబ వ్యవస్థలో త్మీవవైంన 
నూర్పులు వచాయి. 

కుటుంబ అవ్యవస్థత = రౌరణభాలు. 
(1) పారిశ్రామిక విష్ణ వానికి పూర్వం కుటుంబం స్వయం సమృడ్డి య. 

ర్త గల వ్యవస్థ. దనందెన ఉపయోగానికి కావలసీన వ స్తువులను కుటుంబ 
| 
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వ్యవస్థలోనే ఉత్స తి చేసేవారు, కనుక కుటుంబం ఆర్థికంగా స్వయం 

సమృద్ధితో విలసి'ల్లది. కాసి పారిశామిక విప్పవ ప్రభావంవల్ల పట్టణా 

అలో భారీ పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాయి. పురుషులతో పాటు చ్రీలకు 

కూడా ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించడం జరిగింది. అందువల్ల వురువులు, 

లు కూడా (గామాణ (ప్రాంతాలనుంచి పారి శామిక (పాంతాలకు 

ఉద్యోగరీత్యా తరలి రావడం జరిగింది. స్రీలు కూడా వురుషులతో 

బాటు ఉద్యోగాలలో నియమింపబడడంవల్ల పురుషులలో కొంతవరకు 

నిరుద్యోగ సమస్య ఏర్పడింది. కుటుంబ జీవనం ఆర్టీ క కారణాలమోద 

ఆధారపడి ఉండడంవల్ల ఈ మార్పులు వ్యకి క్రి జ నందిన జీవితంపై. 

[ప్రభావాన్ని చూపాయి, అందువల్ల కుటుంబ వ్యవస్థ మార్పులకు 

లోనయింది. 

(2) పార్మిశామిక రంగం విసృృతం చెందడంవల్ల వేతనాలు 

“పెరుగుతున్నాయి. దానివల్ల సంపద "పెరుగుతున్నది. కుటుంబ జీవన 

(పమాణస్థాయిలో మార్చువ స్తున్నది. ఆధునిక యుగంలో సౌకర్యవంత 

మైన విలాస జీవితంపై మోజు చెరగడంవల్ల కోరికలు కూడా పెరుగు 
తున్నాయి. కుటుంబ రాబడి పెరిగినప్ప టికీ అది వారి విలాస జీవితాలే 

సరిపోవడంలేదు, అందువల్ల కుటుంబ సభ్యులలోను; భార్యాభ రృలమధ్య 

నిరాశ నిస్పృహలు పెరుగుతున్నాయి, సామాజిక అంతస్థును ఉన్నతంగా 

ఛభావించడంవల్ల కుటుంబాన్ని పరిమితం చే స్తున్నారు. అందువల్ల 

కుటుంబ పిమాణంలో మార్పు వ స్తున్నది, 

(8) మన చేశంతో (పజాన్వావ్యు విలువలు అంతరించడంవల్ల 9 

త్రీ విద్య అభివృద్ది చెందడంవల్ల శ్రీలకు అనేక నూతన: ఉద్యోగావశకా 

శాలు కల్పించడం జరిగింది.' అందువల్ల శ్రీలు శీవలం గృహనిర్యహాకో 

కాకుండా ఉద్యోగాలు కూడా స్వేకరించడంవల్ల కుటుంబ ఆర్థిక (పకా 

ర్యాలలో మార్చు వచ్చింది. దీనివల్ల కుటుంబ నిర్భితి, ప్రశాక్యాలలో 

మార్చు కలుగుతున్నది. 

(ఓ) అచేక పరిశ్రమలలో నియపితులవుతున్న శ్రీలు. శేవలం 
ఆర్థిక కారణాలవల్ల మాత్రమే ఉద్యోగం చేయవలసి వస్తున్నది, వారు 
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ఉద్యోగం తప్పనిసశై. చే సున్నారు. శ్రీలు ఎక్కు-వ కాలం కర్మాగారా. 

లలొ గడపవలసి వ్ స్తున్నది. వారు కర్మాగారాలలో ఉన్న సమయంలో 

పిల్ల అను ఇంట్లో ఉంచడంవల్ల ఆ పిల్హలు ఆప్యాయతకు, అనురాగానికి 

వాత్సల్యానికీ దూరమయి [కమశితుణ లేక బాలనేర స స్తులుగా రూడా 

మారే అవకాశం ఉన్నది. తలిదండ్రుల. [పేమాభిమానాలు దూరం. 

కావడంవల్ల పసివారి హృదయాలలో తల్లి [,దండులు తమను విస్మరించి 

నట్లు భావించడంవల్ల మానసికంగా బాధపడి అనేక ఇతర సమస్య లకు 

దారితీయడం జకు పగుతో ౦ది, పర్య వేకుణ, సంరవ్షణ సరిగాలేని పేదవారి. 

పీల్ణలు బాల నేరాలకు లోనుకావడంవంటి కారణాలవల్ల కూడా కుటుంబ 

వ్యవస్థలో మార్పులు వ స్తున్నాయి. 

(5) శ్రీల ఉన్నత విద్య అధికంగా అభివృద్ధి చెందడం వల్ల 

కుటుంబ వ్యవస్థ న్లూర్సులకు లోనవుతుంది. భరతో సరిసమానంగా 

విద్యావంతురాలై న త్ర కుటుంబ వ్యవహారాలలో ముఖ్యమైన నిర్ణ 

యాలు తీసుకోవడంలో (పముఖప్మాత వహా స్వంది. విద్యవల్ల, అంత స్తు 

వల్ల ఏర్పడిన _న్తీ అ పాత్రలో మార్చాలవల్ల కుటుంబ వ్యవస్థలో మార్చు 

వ స్తుంది. య్ర్ు తమకంకు తక్కువ విద్యావంతులైన వురుషులను . 

వివాహామాడటానికి అంగీకరించరు. ఒకవేళ అంగీకరించి వినాహమాాడి 

వారిమధ్య తీవ్ర అసమయోజనం వర్పడి వారు అశాంతికి నోనుకా 
వచ్చు. విద్యావతి అయిన శ్రీ పిల్లలను కొనడం, పెంచటం మొదలైన 

టిక ౦కే వ్య కి త్యానికి అధిక పాధాన్యతసీయవచ్చు. ప్ఠు విద్యా 
వంతులు కావడంవల్ల కుొబుంబ నియంత్రణా నాఫనాలను అవగాహాన 

చేసుకుని అచరిసారు. అందువల్ల కుటుంబ పరిమాణంలో. మార్పులు. . 
వసాయి. సమాజంలో బాధ్యతాయుత మైన వముహిళగా, ఆదర్శ 
మూరిగా ఈమె భిన్న పాత్రలను నిర్వహాంచడం వల్ల కుటుంబ వ్యవస్థ సలో 
మార్పులు ఏర్పడతాయి. 

(6) నగరీకరణంవల్ల సాంప్రదాయిక ఉమ్మడి కుటుంబాలు విచ్చి 
న్నంచెంది ఆధునికంగా చిన్న కుటుంబాలు రూపొ ౦దుతున్నాయి. 
సాంప్రదాయక కుం బాలు వ్యవసాయంమోాద ఆధారపక్డాయి, అందు 
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వల్ల నే (గామోణ [ప్రాంతాలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఉమ డి కుటుం 

బంలో సభ్యులందరికీ ఛదతారతణలుం డేవి. అర్జిక వనరులను అందరూ. 

సమానంగా అనుభవించేవారు. వ్యవసాయ రంగంలో అందరూ సమా 

నంగా అనుభవించేవారు. వ్యవసాయ రంగంలో అందరూ సమష్టిగా: 

పనిచేసేవారు. కానీ నేడు నాగరికతా (పభావంవల్ల, రవాణా సౌక 

ర్యాలు, విద్యా సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చెందడంవల్ల, పర్మిశవులు అభి 

వృద్ది చెందడంవల్ల [ప్రజలు (గామోణ [పాంతాల నుంచి పట్టణ (పాంతా 

లకు. తరలిపోతున్నారు. అందువల్ల పట్టణాలలో జన సమ్మృర్ల మేర్చడి 

వసతి నాక ర్యాలు క ప్టహౌాతున్నాయి. అంతేకాక పురుషులు కుటుం బా 

లను విడచి దూరంగా నివసించడం వల్లకూడా కుటుంబ వ్యవస్థలో 

అనేక మార్పులు వ స్తున్నాయి. 

(7) సామాజిక నియంతణా సాధనాలై న మతం, సాంపదాయిక 

విలువలు మొదలై నవాటి (పభావం కంటుంబం వై సన్నగిల్లుతుంది, వినా 

హోన్ని నేడు సామాజిక ఒప్పందంగా భావి స్తున్నారు. కానీ పవ్మిత 

బంధంగా భావించడం లేదు. దీనివల్ల నే విడాకులు, ఎడబాటు మొద 

లైన సమస్యలు ఉత్స న్న పాతున్నాయి, సాం|పడాయిక కుుంబం 

అనేక _పకార్యాలను నిర్వహించేది. కానీ నేడు అధునాతన సమాజంలో 

ఈ (ప్రకార్యాలలో చాలావరకు మాన్సులు ఏర్చజ్లాయి. ఆర్థిక, భ|ధత, 

మత, విద్య _ప్రకార్యాలను వివిధ సమూహాలు, (ప్రభుత్వం; సేవాసంస్థలు 

నిర్వహి స్తున్నాయి. న విక, అనురాగ ప్రకార్యాలను మాత్రమే కుటుంబ 

వ్యవస్థ నిర్వహ స్తున్నది. జె విక (ప్రకోర్యంవల్ల సమాజంలో కుటుంబా 
9 enh అర ఇష ల Se, రి లం లి నికి స్థిరత్వ మేర్పడుతున్నది. వివాహంవల్ల స్థిరత్వం సిద్ధి స్తుంది. వీటివల్ల 

భార్యాభ రృలమధ్య అన్యోన్య అనురాగం వర్పడుతుంది. పిల్లలు భవి 
ష్య తలో బాధ్య తాయుత పొరులుగా 'మెలగడానికి కావలసిన అను 

రాగం, ఆప్యాయ తా తల్లిదండుల శిక్షణలో లభిసాయి, కుటుంబ వ్యవ 
; ట్. వ్ 

స్థలో వర్పడిన మార్పులు తీవ్రతరమైతే కుటుంబం అవ్యవస్థకు దారి 
తీయవచ్చు. ఆధునిక కుటుంబాలలో భార్యాభర్తలు అన్యోన్యంగా 

ఉండి సర్దుబాటు చేసుకోవాలి. అట్లాంటి సస్త్రబాటు లేకపో తే వారిమధ్య 
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భేడాలు ఏర్పడి "నె వెపమ్యూలకు దారితీయడంవల్ల కుటుంబంలో అవ్యవ 

స్థ ఏర్పడుతుంది. ఇవి ఎడబాటు, విడాకులు, పరిత్యాగం మొదలై న 
రూపాలలో కనప :డవచ్చు,. 

కంటుంబ అవ్యవస్థత = నివారణోపాయాలు. 
పురు ములకు, 'ప్రలక పీల్ల ల చెంపశకాన్ని గురించి, కుటుంబ జీవి 

తాన్ని గురించి ఇతోధికంగా శిక్షణా తరగతులు వర్పాటు చేయాలి. 
ష్మతికలలో, ఉపన్యాసాలలో, శేడియాలలో వీటి గురించి విసృతంగా 
[ప్రచారం చేయాలి. కుటుంబ సభ్యులమధ్య రాం త్రిక మైన జీవనంకాక 

అనురాగ (సవంతివలే ఉండే జీవితాన్ని కల్పించడానికి 1పయత్నింవాలి, 

వవాహం, కుటుంబ సంషేవుం, మొదలైన కార్య! క్రమాలను. గురించి 

సలహా సంఘాలను ఏర్పరచాలి. వివిధ సభ్యులకు వివాహావకాశాలను 

కల్పించడానికి 'ఇవి దోహదం చేసాయి. కుటుంబ సంవ్మేమ కార్యక్రమా 
లకు అధిక ప్రాధాన్యత కల్పించాలి. శికు సంరతణా సలహా సంఘాలు 

విస్తృతంగా ఏర్పాటుచేసి పిల్లల |పవ రన, అలవాట్లు, పెం పకం మొద 
లైన విషయాలలో తల్లులకు శితణ ఇవ్వాలి. దీనివల్ల పీల్లలు స్మక్రమ 
మైన శిక్షణ పొంది భవిష్య త్ర తులో బాధ్య తాయుత వొరులుగా మెలగు 

తారు. లేకపొతే వారు సామాజిక సమస్యలకు లోనయ్యే అవ కాశ 

ముంటుంది, 

భార్యాభ ర్శలకు వి సృృతమైన కుటుంబ నియంతణ గురించి విశ 
దీకరించాలి. కుటుంబ నియంత్రణ శాంతియుత మైన సహాజీవనాన్ని, అను 
రాగ పూరితమైన. జీవనాన్ని గడపటానికి కావలసిన నె ఖరిని, దృక్పథా. 

లను, విజ్ఞానాన్ని సమకూార్చృగలిశే సాధనంగా ఉపయో పడాలి, 

కుటుంబ పరిమాణాన్ని తగ్గంచడ మేకాక కుటుంబ. వ్యవస్థలను సుస్థిరంగా 

ఉంచడానికి జీవితం ఆనందభరితం కావడానికి కావలసిన విధంగా అభి 

రుచులను, ఆస కులను మలచుకోవడానికి దోహదం చేసే కార్య క్రమాన్ని 

మి స్ఫృత పరిధిలో కుటుంబ నియంతణగా భావించవచ్చు. మొ తంమోద 

కుటుంబం స్వర్ణతుల్యంగాను, . కుటుంబ . సభ్యులకు సుఖ కౌంతులనిచ్చి 

మానసిక వికాసాన్ని కలిగిం చేదిగాను, తీర్చిది-క్రేదిగాను ఉండాలి, 
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కంటుంబ సంక్షైవు సేవలు 
కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సత్సంబంధాలను అభివృద్ధి పరచడానికి 

సాంఘీక సంవేవు 'కార్యక_ర్వ ర వ్యక్తి కిచ్చ వా పద్ధతిలో మంచో ప పరిజ్ఞానాన్ని 

కలిగి ఉండాలి. అంతేకాక తత్వశాస్త్రుం, మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం మొద 

లైన వాటిలో కూడా పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే అతడు కుటుంబ 

సమస్యలను ₹ బాగా గుర్తించి వాటి పరిహ్క-రణకు మార్షం చూపగలడు, 

శీవలం సంఘ సంతేవు. కృషి.యేకాక మిగిలిన వృ త్తి తిరంగాలు కూడా 
అంశే మన్ విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞుడు, వైద్యుడు, మతబోధకుడు, నర్సులు 

కరాడా ఈ సమస్యలను పరిష్క-కించగలగు, అయి తే వ్యకి కి సేవా పద్ధతీ 

కుటుంబ సమస స్యలను తీర్చడంలో . అన్ని వృత్త తులకం కు అత్యధిక మైన 

(పముఖ స్థానాన్ని ఆ[కమిం-చుకున్న దని చెప్పవచ్చు. 

పోళా తం చేశాలలో | పభుత సంస్థలు, ని వేటు సంసలు 

కుటుంబ స సంజేనీ 7 "సేవలను లన య. గ. తల్లులకు 

(పభుత్వం సహాయాన్ని చేయడానికి ఈ (పభుత్వ సంస్థలలోగల కుటుంబ 

సంకేమ సేవా పద్ధతి తోడ్పడుతుంది, కానీ చేటు కుటుంబ చేవా 

సంస్థలు కుటుంబ సభ్యుల ఉచేక పూరిత కారణాలవల్ల ఏర్పడిన అసమ 

'యోజనాన్ని త హోెలగించ డానికి, వ్యక్తి కి గత సమస్యలను పరిష్కరించడానికి 

నప చే స్తుంది, ఆరోగ్యకర మైన; అనందదాయక మైన కుటుంబ పరిస్థి 

తులలో ఒడుదుడుకులు కలిగి కుటుంబంలో ఆరోగ్య, విద్య మొదలై న 

సమస్యలవల్ల = సర్దుబాటు ' చేసుకోలేక పోవడం మొదలైన సమస్యలు 
ఉత్పన్నమైనప్పుడు ఆ కుటుం బాలనుంచి అటువంటి సమస్యలను తల 

గించడానికి కుటుంబ సేవా పద్దతి ద్యారా స సహాయం అందాలి. ఈ 

సహాయం కుటుంబ ఆర్డీ క బడ్జెట్ గురించి సలహా నివ్వడం, కుటుంబాన్ని 

నిర్వహించడం, ఉద్యోగావకాశాల విషయ మై సలహాలనివ్వడం మొద 

లైన కార్యక్రమాలను కలిగి ఉంటుంది. నూతన యువదంపతులుగానీ, 

వారి తలిదం్యడ్రులుగానీ కుటుంబ శేవా కార్యక ర్త వద్దకు వచ్చి సంప్ర 
దించినట్లయి తే అతడు వై వాహిక సమస్యలను కూడా పరిష్క-రిసాడు. 
ఈ సేవా కార్యక్రమం "వై వాహిక జీవిత ఒడుదుడుకులను పరిహ్క-రి 
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స్తుంది. దీనీకై కుటుంబ సంషేను కార్యక ర్న దంపతులకు పరస్పర అవ 
గాహాన పొందటానికి, సంతృ వీ చెందటానికి సహాయం చేస్తాడు. అంతే 

"కాక తల్లి దండులకు, వీల్ల లకు మధ్య అసవముయోజనం ఏర్పడి కే ఇారి 

మధ్య సష్టబాటును కలుగజేసి సమస్యలను పొష్కరిస్తాడు. ఈ మై కోకా 
రంగాలు ఆర్థిక సహాయానికిగానీ, మరియే. ఇతర సహాయానికిగాస్ి 
(పభుత్వ సంస్థ లవై అధారపడి ఉంటాయి. 

1954 వ సంవత్సరంలో అమెరికాలో “ఫేమిలీ సక్వీన్ అణోసి 
యెషన్” (Family Service Association) 256 సంస్ల అలో 

సభ్య త్వాన్ని షాండిడన్న ది, వీటిలో ఎక్కు-వ వై వేటు సంస్థలు. ఇమ 

ఎక్కు-వ పట్టణ [(పాంతాలలో ఉన్నయి. కుటుంబ సేవాసంస్థల సిబ్బంది 

ఈ కిందివిధంగా ఉంటాయి. 

1) ఎక్స్ క్యూ టిన్ డై రక్ట 5 (Excutive Director). 

2) ఒకరుగానీ లేదా అంతకం'కే ఎక్కు-వగాని పర్యవెతుకలు - 

వి కుటుంబ సేవా కార్యక ర్శలు. 

ఈ సంస్థలకో న్య కులు స్వచ్చందంగా తమంతట తాముగా హి 

దా మరియే ఇతర సంస్థల సలహావల్ల గాసి చేరుతారు. ఈ కుటబుంఇజు 

లలో అధిక సంఖ్యాక సంస్థలు తమ సేవాడ్థలకు ఉచితంగా డే 

చేవచేస్తారు. _ ఇ్రటువంటే సంస్థృలు ఎక్కువగా [పజల విరాళాలమోాయ 

నడపడం జరుగుతుంది. మరికొన్ని కుటుంబ సేవా సంస్థలం తమా 

నెవాస్థలనుంచి వారి ఆరక సోమత (పకారం ఫేజులను సేకరిసారు = 

పెద్ద పెద్ద నగరాలలో కొందరు సాంఘిక సంవేమ కార్యక ర్హ ౭౫౨ 

“వెర్చనల్ రిలేషన్ ఎ కౌన్సిల్”. (Personal Relations Council > 

అనే చేకుతో ఎటువంటి సంస్థలతోనూ సంబంధం లేకుడా తముంతత ' 

తాము వ్య క్షిగతంగా కుటుంబ సేవ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి కుటుంజూ 

వనవాసం 

ద. Ve అ అల్ ఆభ ఒలి నాం సేవా సంస్థలే కాక (ప్రత్యేక కుటుంబ సేవా సంస్థలు కూడా కొన్ని 
== అగ అర అచ చన న ID స ఉన్నాయి. ద్రెపి నవార్థుల ప్రత్యేక సమస్యలను దృప్టిభో పెట్టుకుణు 

వారి (ప్రత్యేక అవసరాలను తీర్చడానికి కృహీచేస్తాయి. ఉదాహరణకత 
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సాంఘిక సహాయం, సాంఘిక ఖీమా "మొదలైనవి వృదులకు ఆర్మిక 

సహాయాన్ని మాత్రమే చేస్తాయి. కానీ ఈ వృద్ధులలో చాలావమం ది 

అంటునాంధులతో చాదపడేవాకు. వృదాపంవల చాొర్సల్నంచెందిన 

చారు, OA డయ లేన వారమే దనన వచా, ఒంటరి 

తనం. నిరాశా నిస్పృహలు మొదలైన అనేక సమస్యలతో ఉంటారు, 
వృద్ధాప్యంలో వ్యకి తేన పనులను తాను చేసుకునే శక్తి కోల్పోయి 

నపుడు తేన కుటుంబ సభ్యులు కూజా అతని సంరతునణా బాధ్యతను 

వహించరు. అటువంటి సమయంలో ఆ వ్య కిని సంరశీంచే పరినరాల 

అవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. కుటుంబ సంకేమ సంస్థలు ప్రటువంటివారికి 

(ప్రత్యేక వసతి సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటుచేసి వాటిలో వంటగదులు, 

లాం[డీలు, నివసించే గదులు, [గంథాలయూలు, సంగీతం గదులు ముద 

లై నవి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ (పత్యేక సంస్థలు వైద్య, 

నర్సింగ్ పర్యవేకుణ, (పత్యేక వినోవ కేందాలను కూడా ఏర్పాటు 

చేయడం జరుగుతున్నది. 

భారతదేశంలో కంటంంబ సంకేవు సేవలు య 
సనాతన లేదా పురాతన సాం[పదాయ కుటుంబాలు, జాలివ్యవస్థ 

లోగల సౌహార్టతవల్ల కుటుంబ సమస్యలను పరిష్క_రించడానికి ఇతరుల 

సలహా సం|పదింపులు తీసుకోవలసిన అవసరంవ స్వ వారు తమ స్నేహీతు 

లను గానీ, లేదా సమాజంలోగల పెషమునుషులనుగాని సం పదించే వారు, 

ఆధునిక యుగంలో సమష్టి కులం బొలు విచ్చిన్నమవడంవల్ల కుటుం"బా 

లలో అశాంతి అలజడులు అభివృద్ది చెందాయి. కనుక కుటుంబ సమ 

స్యలు పూర్వ పద్ధతులలో పరిహ్క-రించబడటం లేదు. ఈ సమస్యలు పరి 

పష్క_రించడానికి కుటుంబ సేవా సంస్లలు అవశ్యకత ఎంనైనా ఉంది, 

కాస్ మన చేశంభలో ఈ కుటుంబ సేవా సంస్థల సంఖ్య చాలా తక్కువగా 

ఉన్నది. 

1919 వ సంవత్సరంలో బొంబాయిలో గల “వార్నీ ఛారిటీ 

ఆర్షనై కేషన్ సొసైటీ” (Parsee Charity Organisation 

500160) సాంఘిక సంస్థలలో సాంఘిక సం షేము కార్యక రృలను 
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మొట్టమొదటిసారిగా నియమించింది. ఆరంభంలో ఈ సంస్ల ముఖ్యో 
జశం పార్శీ డానధర్మాలను సమన్వయసరచడం. కాని 1946వ 
సంవత్సరంలో. ఈ సంస్థ వ్యక్తే క చీనా పద్ధతిని _అచరించడం జరిగింది, 

వ్యక్షిన సవా పద్ధతిలో స పొందిన సిబ్బందిని నియమించింది. ఈ 

నంక్నేమ శార్యేక ర లు వ్యక్తుల యొక్క అర్థిక పరిస్థితిని కనుగొని 
వారికి ఎంతవరకూ ఆర్థిక సహాయం కావాలో కనుగొనడానికి పికి 
ఉపయోగించడం జరిగీనది. క్రైమ క్రమంగా ఈ వ్యవస్థ పార్శీ కుటుంబాల 

సమస్యలను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో వ్యకి కి చేవా = పద్ధతిని ఉపయోగించి ప 

హ్క.-రెంచడం మొదలు విట్టారు. 

భారత బేశంలో మొట్టమొదటి కుటుంబ సంశేమ సంస బొంచా 

యిలో 1950 వ సంవత్సరంలో స్థ పించబడింది. వ ఆర్థిక 

సహాయం అనేక వ్యవస్థల ద్యారా లభించింది. వీటిలో ముఖ్యమైనది 
ఎన్. డి. వాడియా ఛారేటీన్ స్, అమెరికన్ ఉమన్స్ క్లబ్, సర్ దొర్నాల్టీ 

టాటా (ట్రస్ట్, ఇండియన్, కాన్ఫరన్స్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్, కొంతమంది 
ధనికులు ఇచ్చిన. బహుమానాలు మొదలై నవి. బొంబాయిలో గల 
“బొంబాయి మాతా శిశు సంతేము సంఘం”, ఈ కుటుంబ సంకేమ 

సంస్థ తన కార్యాలయాన్ని నడువుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. ఆరంభ 
దశలో ఈ సంస్థ ఒక సుశిక్నీతుడై న సంక్నేమ కార్యక రృను నియమించి 
అతని ద్యారా అన్ని సమస్యాపూరిత కుటుంబాలకు సహాయం అందజేసే 
లాగ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సంస్త జూతిముత భేదాలులేక అందరినీ సరి 
సమానంగా పరిగణించడం జరిగింది. 

(పభుత్వ నై ద్యాలయాలు, శాలల న్యాయస్థానాలు, న్ు 
మూార్ల దర్శక శేం దాలు మొదలై న తదితర సంతన సంస్థలనుంచి 

ఈ కుటుంబ సంతేమ సంస్థకు సేవార్థులను రిఫర్ చేయుట కూడా జరుగు. 

తున్నది. నై వాహిక జీవితంలో ఒడుదుడుకులు, వ్య కి గత సమస్యలు, 
అనారోగ్యం, నిరుద్యోగం, చాలనేరం మొదలైన సమన్యాపూరిత 
వ్యక్తు కులు తవు సమస్యలు పరిహ్క-రించుకొ నడానికి ఈ సంస్థను చేరడం 

జరుగుతున్నది. సేనార్ధుల సంఖ్య “వరగడంతో సం నేమ కార్యక ర్హల 
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సంఖ్య కూడా విరగడం జరెగింది. ఒకా సంతేమ కార్యక ర్క కృపివల్లి 

సేవాస్థల సమస్యలు పరిప్కా-రవువడం అసాధ్యం. అతనికి వె వైద్యులు, 

న్యాయవాదులు, మనో నైజ్ఞునిక శాస్త్రజ్ఞులు, విద్యావంతులు, మత 

గురువులు మొదలై న వారం౦దకి సహకారం కావాలీ. ఈనె చెప్పిన 

వారందరి సహాయ సహకారాలు తగు స్థాయిలో లభించనశ్లై తే 

సంతేవు 'కార్యక ర్న ఎంత సుకిక్నీతుడే నప్పటికీ అతడు నిస్పహాయుడై. 

పోతాడు. కొంతమంది సేవాస్థలు తవు అమాయకతవల్ల, నిరశురాస్యత 

వల, సంస పుధిని, ఆ సంస్థ చేస్తు సున్న సహాయాన్ని గుర్తించలేరు, 
ఏన్, ర 

వావ 

ఉదాహరణకు కొంతిముంది “శనార్థులకు అర్థిక సహాయం అవసరం 

ఉంటుంది. కానీ ఈ సంస్థ సే శేవాక్థిక ఆర్థి కసహాయం చేయలేదు. కనుక 

ఈ సం సేవాక్తైకి ఆర్ఫిక సహా య చేయగలిగే సంస్థలకు రిఫర్ చేయడం 
ఫి 

జరుగుతుంది. అటువంటి సమయంలో సేవార్షిస రి సంస్థ పరిధులను (గ్రహించ 

నేక ఆ సంస తన సమస్యను తీర్చ లేకపోవడంవల్ల చేరొక సంస్తకు 
థి గం థి 

పంవుతున్నద నే దురభిపాయంతో ఆ సంస్థను తూలనాడటం జరుగు 

తున్నది. ఈవిధంగా సంస్లలు సమాజంతో వాటి పెరు (పతిషలను 
థి లు 

కోల్పోవడం కూడా జరుగుతున్నది. 

(ప స్తుతం ప్రపిసనుంట సంశషేమ సంస్థ బొంబాయిలో జెలిసిల్ 

రోడ్డులో 10 వి. డి. డీ, ఛాన్స్ నద్ద ఉన్నది. ఈ సంస కుటుంబ సమస్య 
థి 

లను ' పుమ్మ-రించడ మేకాక సంఘ సంకేమ క కృషిలో అనేక విద్యార్థు 

అకు నీతణను ఇవ్వమనికి వేత క్రసీకి కూడా అవకాశాన్ని కలుగ 

'జే స్తున్నది. బాం బి *ఇయిలో నేగాన సల్లలో కూజా బ్రటువంటి సంస్థలు 

న్నాయి. కొసి ఇప్ సంవత్సిశానికి 5,000 చేవ ాప్టలక న్నా ఎక్కు-న 

మందికి సహాయం చేయతేశపోతున్నది. అధిక సంఖ్యాక కుటుంబాలకు 

ఇటువంటి సంస్థ లున్నాయని కూణా సెలియదు. చేశం మొ త్తంమోాద 

కుటుంబ సం జము చేవలను చేస్తున్న సంస్థ ల సంఖ్య 9 మాత్రమే. అపి 

ఏవంటే --- 

6) 
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జస్ట్ బ్యూట బిల్లింగ్ , బికాల్ వాడీ డె | శుడియో, బొంచాయి-?, 

2. ఫామిల ప్లానింగ్ “బ్పునింగ్ అండ్ కసెర్చి సెంటర్, గవర్నమెంట్ 

ఆఫ్ కండి చమూ, సర్దార్ వల్ల భాయి పశేల్ రోడ్, బాంబాయి-త, 

బొం బాయి- 11. 

5, ఫామిలీ లైఫ్ న్ సి న్షిబ్యూట్ అసోసియేషన్ అఫ్ సోహల్ సండ్ 
మోరల్ హౌజిన్ ఇన్ ఇండియా, 4 కౌన్ ఎవెన్యూ న్యూ 

6, ఫామిలీ కౌన్సిలింగ్ బ్యూరో, 'బా*ఫ్ప్నూో ఘర్ కమిటి, మహారాష్తా? 

సట్ ఉమన్ వ” "స్పెల్, 12 అనిబసెంట్ రోడ్, . వర్ష 

. ఫామిలీ నెల ఫేర్ వజన్సీ, సాగపాద నె బర్ హుడ్ హౌన్, బె కుల్ల 

8 ఫామిలీ కౌన్సిలింగ్ బూువో,. అసోసి యువన్ ఫర్ మోారల్ అండ్ 

_ సోవల్ హైజిన్, మహారాష్ట్రా సే సట్ |బాంచ్, బొంబాయి - 1... 
9. ఫామిలీ సరన్ సెంటర్, 5 కాన్వెంట్ సట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ హౌన్ 

డ్, బొంబాయి - 1. 

ఈ వై చెప్పిన కుటుంబ సంవేవు సంస్థలు సాధారణంగా. 

సల్సేంబంధాలలొ. ఒడుదుడుకులు, అసమయోజనం మొదలై లై నసమస్యలు 

పరిష్క-రించుకో 'డానికీ సహాయం చేసాయి. ఆర్థిక సహాయం, వైద్య 

సహాయం మొదలై న సహాయాలను చేయడమే కాక వాటికి సాధ్యం 

_శకొసని శేసులను ఇతర సంస్థ లక్షు పంపుతారు. ఈ కార్యక్రమాలు జరప 

“డానికి. ఈ సంస్థలు సమాజులోగల అన్ని వనరులను సాధ్యమయినంత 

వరకు ఉప యోగించుకొంటాయి. పట్టణ పాంతాలలో కుటుంబ 

సమస్యలు అనేక, కారణాలవల్ల . ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. వాటిలో 

ముఖ్య మైనవి 
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కుటుంబం, (స్క కశం సం తమ సెవలు వలి 

1. చాలీ చాలని గృహవసతి సౌకర్యాలు. 

2, ఉద్యోగం చేస్తున్న కుటుంబ శ్రీలు. 

ల్లి ఏనాహాోలు ఆలస్యంగా జరగడం. 

శ ఆత వురుషుల సరిసమానమైన (పతిప త్రికోసం కృపి చేయడం, 

ర కుటుంబ సభ్యుల బాధ్యతలలో మారు, 

పట్టణాలలో కుటుంబ సమస్యలు ఎక్కు-వగా మధ్యతరగతి కుటుం 

'చాలలో ఉత్పన్నమౌాళతున్నాయి. మన చేశ పరిస్థితులను పరశీలించినట్లు 
యితే (పస్తుతం గల కుటుంబ సండెము సంస్థలు సరిపోవు. పారిశామికీ 

శరణ, నగరీకెరణా, విద్యాఖేనృద్ది మొదలైన కారణాలవల్ల మున బేశంలో 

కుటుంబాలు ఆక, సాంఘీక. మానసిక నిరి కిలో చాలా మారులు 

చెందినవి. ఇంకి నూ త్వరెతెగ తిని మార్పులు చెందటానికి అవకాశాలు 

న్నాయి, నేడు భారత దేశంభో జీదరికం, అనారోగ్యం, అనూయకత్క 

అవిద్య మొదలైన అ నేక సమస్యలున్నాయి. ఇటువంటి సమస్యాపూరిత 

వ్య కులు కుటుంబ సంచేవము సేవా సంస్థలకు సహాయార్లవైం వసారు. "కాసి 

ఇటువంటి సమస్యలను వ32ప్కు-రించే బాధ్యత కుటుంబ సంకేమ కారి 

కరకు ఎంతసూ[ తం వ ౦ం౦చదు. అయినప్పటికీ పింటుంబ సంకేను 

సామస్థ్యాలను ఫొందటానికి సహాయం చేస్తాడు. అంతేకాక సముడా 

యంలో లభ్యమయ్యే ననరులను ఉపయోగించుకుని వారు తము అవస 

రాలను తప్పకోవడాసికి తతుణ సహాయంకూడా చేసాడు. ఆ సవాష్ట్రల 

అంతర్జతమెన శో క్షి సామర్థ్యాలను బయటికి తీసుకొనివచ్చి వారి 'భావి 

జీవితంలో ఎదురుపజే సమస్యలను ధ్రెర్యంగా ఎడుర్కొ-నే శక్తి సామ 
న్టైలను కలుగ జెస్తాడు, అ. 

భారత బేవంలే మకబుంబాలు సాధారణంగా ఆక సమస్య, నిరు 

ద్ వగ సమస్య, 'వేదురకి' పిస్టితులు, అనారోగ్యం, వై వాహిక, కుటుంబ 
టి 

సమస్యలు; వరా ర్డెమత్వె అసమ యోజనం, కొమార సమస్యలు, పిల్ల © 

చెంపకంలో వచ్చే .అ నేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇటువంటి 

వివిధ సమస్యలను సిష్క-రించడానిని కుబుంబ సంతేమ సంస్థల సంఖ్య 
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-వెరగవలసి ఉంది. కుటుంబ సండే సంస్థలతో బాటు ఉద్యోగ కేందాలు, 

మనో వైజ్ఞానిక శకేం దాలు, న్యాయసహాయక కేం దాలు, భూలలా 

న్యాయస్థానాలు, ఫాస్టర్ గృహోలు (Foster Homes), నైద్యా 

లయాలు, మొదలై న సంస్థ లనుకూణా తగుస్థాయిలో పెంపొందించాలి. 

ప్రభుత్వ సంస్థ లేకాక మరికొన్ని సై )వేట్ కుటుంబ సంమేవు సంస్థలను... 
కూజా స్థపంచవలసి ఉంది. ఈ సంస్థలలో ఉచిత సేవ కాక ఆ్థుకంగా 

ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవారు ఫీజు చెల్లించి తమ సమస్యలను పరిష్కరించు 

ఫోగలరు. భారత బేశంలో కొంతమంది ఉచిత సేవలకన్నా డబ్బు. 

చెల్లించి పొందే సేవలకు ఎక్కువ వీలువనివ్యడం జషుగుతున్న ది. - 

అటువంటి సేవాస్థలకు ఈ మై)వేట్ సంస్థలు మానసిక సంత్భృపీని 

కలుగ జేయగ లవు. 

కుటుంబ జీవిత సంబంధమైన విద్యాబోధనా కార్య కవరాలం 
ఇది అతి సరికొ త్త కార్యక్రమం. ఇది మొట్ట మొదట 1951వ 

సంవత్సరంలో అమెరికాలో ఆరంభ ముంది. ఈ పద్ధతి సాంఘిక వ్యక్తి 

సేవాపద్దతివంటిది కాదు. ఇది కేవలం విద్యాబోధనవంటిది మా[తమే. 

ఈ కార్యక్రమంలో విద్యాబోధనతో పాటు [(పయోగాలు కూడా చేసి 

చూపించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాలను కుటుంచాలలోగలు. 

అసంతృ పి కరమైన సంబంధాలను నిరోధించడానికి ఉదైశించి రూపొం 

దించడం జ3గింది. అంతేకాక కుటుంబ జీవితాన్ని సమైక్యపరచి 

అభివృద్ధి చేయడం జకుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాలలో అ నేక అంశా. 

లున్నాయి. అవి ఏవంళే ఫై 0గిక విద్య, వైవాహిక జీవితాన్ని గురించి 
తెలియజేయడం, తలిదం౦ [డుల బాధ్యతలను తెలియచేయడం 

మొదలై నవి, 

(పాఫెసర్ డ్ లాండర్ కుటుంబ జీవిత విద్యా కార్యక్రమాన్ని 
ఈ కిందివిధంగా విశదీకరించాడు. “ఆధునిక యుగంలో కుటుంబ సభ్యుల 
మధ్యగల సంబంధ బాంధవ్యాలను, బలపర చడానికి కుటుంబాలకు విద్యా - 
విధాన కార్యక్రమాలను అభిషృద్ధిపర చే ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. ఈ +. 



కుటుంబం, శ్రీః నిను సంకేమసేవలు రివ్ 

కార్య[కమాన్నే కోటు ,బ జీవిత విద్యా కార్యక్రమ? మని తెలియ 

జేశాడు. దీనిని సుశిఖీతులై న సాంఘీక సంతేమ కార్యక ర్హలు కుటుంబ 

సంతేవు సంస్థలలో పాొనసాగిసారు, ఈ సంస్థలు కుటుంబాలు సమస్య 

లకు గురికాకుండా సంరవ్నీ స్తాయి. వయోజన విద్య, తలిదండులు-ఉపా 

ధ్యాయుల సమితులు, నవదంపతుల సామూహాక చర్చలు, మదర్ 

క్లబ్బులు, చర్చ్లు మొదలైన వాటిద్వారా ఈ కార్య|క్రనుం చేపట్టడం 

జరుగుతుంది. సామూహిక చర్చల ద్యారా (పజలు కుటుంబ సంబంధా 

లను గురించి అం చేసుకొనే అవగాశం లభి స్తుంది. వివాహ సహాయక 

సంస్థలు, కంటుం'బ నియంత్రణా శేందాలు ఈ కార్యక్ర మనూానికి (పముఖి 

పాత వహీ స్తున్నాయి. కనుక ఈ సంస్థలు సుశివీతులైన సంతేము 

కార్యక ర్భలను నియమించి వారి దారా కుటుంబ జీవిత విద్యా బోధన 

కార్యక్రమాలను రకొనసాగించవలసి ఉంది. ఈ కుటుంబ జీవిత విద్యా 

బోధనా కార్య్మకమాలు కుటుంబ సమస్యలను అధిక శాతంలో పరిష్క- 

రి స్తున్నాయి. 

(పభుత్వం కంటుంబ సంక్షైవు సెవలం 

(పభుత్వం కుటుంబ సంశేమ సంస్థలకు సహాయం చేయవలసి 

ఉంది. కుటుంబ సంతేమ సంస్థ లకు [(గాంయులను మంజూరు వేయవలసి 

ఉంది. కుటుంబ నియంత్రణా శకేందాలలో కుటుంబ నేవాపద్దతిలా 

_ రిక్షణపొందిన వ్యక్తి చీవా కార్యక ర్భలను నియమించాలి. శాసనాల 

ద్యారా వివాహ వయస్సు పరిమితిని ఎక్కువ చేయాలి. (గామాణ 

(పాంతాలకు కూడా సాంఘిక విద్యా శార్య[క్రమాలను ఏ స్ఫృతం 

చేయాలి. కుటుంబ సమస్యలను పరివ్క-రించే తదితర సంస్థలను 

బలపరవాలి. అంతేకాక |పజలందరూ తమ కేసిసావసరాలై న 

ఆహారం, వస్తాాలు, వసతి సౌకర్యాలను పొంచేలాగ (పయలర్నించాలి. 

విద్య. ఆరోగ్య, వినోద సౌకర్యాలను కూజా (పజలందరికీ అందు 

ఇాటులో ఉండేలా ఏర్పాటుచేయాలి. గృహవసతి సౌకర్యాలను 

కూడా ఏర్పాటుచేయాలి. 
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ఈనాడు (ప్రజలు తమ. కనిసావసరాలను కూడా సంతృప్నీగా 

పొంద లేక పోతున్నారు. విద్య, ఆరోగ్య, వినోద సౌకర్యాలు చాలా 
అసంతృ ప్రీకరంగా ఉన్నాయి, ఉద్యోగావకాశాలు చాలా తక్కువగా. 

ఉన్నాయి. (పభుత్వ, వపయివేటు రంగాలలో పనిచేసే ఉద్యోగ స్తులకు 

సాంఘీక సేవలు, సాంఘిక సంశేనము సేవలను వర్పాటుచేసినప్పటోక్. 

అవి మొతం జనాభాలో అతి తక్కువ మందికి మ్మూతమే అంజు 

తున్నాయి. సాకులర్ విప్ పథకాలు, మహీళలకు, శిశువులకు వెనుకే 

బకిన తరగతులవాడిక్షి ఉ బైశించిన సంష్నేము కార్యక్రమాలన్నీ (పజల 

చేదరికొన్ని కొంతవరకూ తొలగించడానికి (పభుత్వం ప్రవేశ చెట్లిన 
కార్యక్రమాలు అధిక శాతం కుటుంబ సమస్యలు తిలసరి ఆదాయం. 
తక్కు-వవడంవల్ర ఉద్భవించినవే. కనుక (పభుత్వం తలసరి ఆదాయాన్ని 
వించి, అసమాన అఆర్షిక పంవీణీని తొలగించి [పజలందరూ వస్తురూపు 

_ కంగా గాని సంశేమచేవల రూ పంలోగాని సిసనూనంగా పొండేలా౫ 

చేయాలి. . 

ఈ విధంగా (పభుత్వం (పవేశఐిక్లే సంకేమ కార్య! మాలని 

కుటుం బాన్ని దృవీ.లో పెట్టుకొని ఏర్పాటు చేయడంవల్ల కుటుంబ సము. 
సలు అధిక సాతం పుప్యూాఎవూా తాయి. వీంఛను, (పావిడంట్ ఫండ్ 
మొదలైన పథకాలు, వికలాంగులకు గాంటులు మొదలై నవి కుటుం బై “ 
నిక, వ్య కక ఆర్థిక ఒ జీడులను తగి సాయి, ఆర్ష కావసరంలో ఉన్న 
కుటుంబ (ప్రీలకు ఉద్యోగాలిప్పించి వారికి ఆర్థిక సహాయం చేశే కార్య 
(క్రమాలను శేం[ద సాంఘీక సంచేవు బోర్డు, గృహక భ్యాణ శేం[చాలు 

$s 

ముదలై నవి ఏర్పాటు చేయన లని ఉంది, 

కుటుంబ నియంతణ 

భారతదేశంలో 1961 వ సంవత్సరంలో 440 మిలియన జనాభా 
1964 వ సంవత్సరానికి 4560 మిలియన్లకు “పెరిగింది. అం'కే సంవత్సరా - 

నికి 11.8 మిలియన్ల చొప్పున జనాభా వెరుగుతున్నది. 1970 నాటిక్ 
మన బేశం జనాభా 550 మిలియన్ల కు చేరింది. 1980 వ సంవత్సరం 



ఉల పీ 
కుటుంబం, (స్రీ, కిము సంవష్నెముపేవలు ప్ 

నాటికి 65.7 కోట్ల వరకు చెరిగింది. (పపంచ జనాభా ౩8.250 మిలియన్ల 

మన చేశ జనాభా 1|/వ వంతుకు మించి ఉంది, ఆరోగ్య, నైద సౌక 
ఛి ఏ 2 

అలో టు ఆన్ ణా “ఒం ళ్ ఒం బం గా వ్ 
ర్యాలు విరగడంలి" అయుస్టాయ (ప్రమాణం 29 నుంచి షుమారు 50కి 

ఎెరిగింది. ఒకపక్కి- జనాభా పెరిగి మళిక పక్క మరణాల సంఖ్య తరగ 

ద స్స్ డో తాని ఇ భ్ Wye వైర షో § దు కలం అపో ee 

డంతో మన దేశ జనాభా నివరీత వేగంతో" పెనుగుచున్నది. ఇ బే 

జాని యడ ఎ క్ ల 

చేగంతొ జనాభా వగితే 1999 నాటికి మన చేశ జనాభా 100 

పుకు చేరుతుందని అంచనా చేయబడింది. న్న 
మన దేశంలో ఉత్ప తి అయ్యె ఆహారధాన్యాలు మనిషికి 

రోజుకు 1400 శేలరీల తెక్కొ-న 800 మిలియన్ల జనాభాకు మ్మాతమే 

సరిపోతాయి. అంకే చేశ జనాభాలో చాదాను సగం మంది ఆకలితో 

గాన్, అస్ధాకలితో గానీ ఉండటం జనముసుముంది. 1964 వ సంవత్సరంలో 

తలసరి ఆదాయం సంవత్సేశానికీ ఏ౮ రూపాయలు మాత్రమే, అది 

170 ళో 450 రూపాయలకు పెరిగింది. మన దేశంలో సగటు ఆదా 

యం జనాభాలో (పతి ముగప్పలోను, ఇద్దరకి మాతమే సకిపోతుంది. 

1925-51 సంవత్సేరాల మధ్య జనాభా సెసుగుదల తిన శాతం ఉంది. 

సాగులో ఉన్న భూమి 5 శొతం వరికా వెవెగిం 

కీ) మిలియన్ల కు చేరుకుంది. 

fr . నిరుద్యోగుల సంఖ్య 
(0 ణి 

ఎన్నో అభివృద్ధ పశాళికలు, పథకాల అమలు జకువుతున్నప్ప 

టికీ అనుకొన్న విధంగా జేశం అభివృష్ట పొందలేక పోవడానికి కారణం 
అంచనాలకునుంచి జనాభా పెంగణమే, చెకుగుతున్న జనాభాతో 

పోల్సిమా స్తే సాధించిన అభివృద్ది తెక్క-తోనికి రావడం చేను. మొదటి 

పంచవర్హ (పణాశ కాంతానికి జనాభా 408 మిలీయనస్లు ఉంటుందని |పణా 

భీకా సంఘం నాను ఉఊహంచి పథకాలను రూపొందించాను. కాసి 

జనాభా 484 మిలియన్లు అయింది. భాంత దేశం అ్యాకంగాను, పారేశా. 

మికోంగాను నెనుకబడి ఉండి. దీనికి జోడు జనాభా పెపనసువల దాడి 

ద్యేం, ఆకలి మరణాలు, ఆత్మహత్యలు, నిరుద్యోగం, అపినితి, నేరం, 

వ్యభిచారం, వంటి అనేక సాంఘిక సమస్యలు అంతికెంతేకు తీ వరూపం 

_ దాలు స్తున్నాయి, "దేశంలో అభివ్చప్వ ఆశించిన విధంగా లేక పోవడంతో 
iq , 

| 
జజ వేలే 



88 భారత దేశంలో సంఘ సంషేవు సేవలు . 

[(పజలలో నిరాశా, నిస్పృహ, అశాంతి, అలజడులు, అసంతృ ప్రి మొద, 

నైన మానసిక సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితులు సమాజ, 

సుస్థిరత శే (పమాదాన్ని తెచ్చి వెప్టేటట్టుగా పరిణమించవచ్చు. మన. 

దేశంలో (పతీ కెండు సెకన్లకు ముగ్గురు -వొప్పున వీల్లలు వుడుతు 
న్నారు. ఈ అత్యవసర పరిస్థితిని గుర్తించి చేశంలో కుటుంబ నియం 
[తణా పథకాలను (పవేశ పెట్టడం జరిగింది. ' 

కుటుంబ సనియంతణ గురించి, జనాభా సమస్యను గురించి మన 

దేశంలో ఒక శతాబ్లం కిందటనే ఆలోచించడం ఆరంభమయింది, 

1952 లో జరిగిన అఖిలభారత మహీళా సమావేశంలో కంటుంబ 

నియంతణ కార్యక్రమాల అవసరాన్ని గుర్తించి శ్రీః వుకునులు తగిన 

విధానాలను అవలంభింవాలని సూచించడం జరిగింది. 

1949 లో భారతీయ కుటుంబ నియంత్రణ సంఘం వర్పడింది. 
భారతీయ రెడ్ కాన్ సంస్థ కూడా కుటుంబ నియంత్రణా పథ కాలను 

(పవేశ వెట్టింది. 1980లో మెసూర్ (పభుత్వం భారత దేశంలో మొట్ట 
మొదటి కుటుంబ నియంత్రణా శేంచాన్ని |పారంభించింది. ఆ తరువాత 
కొొన్ని [పాంతాలలో మరక" న్ని శేయ్యదాలను [వారంభించారు. జిల్లా 
స్థాయిలో ఒక జిల్లా కుటుంబ సియం[తణాధికారి ఒక సమాచార 
వీవ్యాధికారి, జిల్లా వి స్పరణాధి కార్దు, ఇద్దరు (ఒక స్రీ, ఒక వురుషుడు) 
ఇతర |పశారకులు ఉంటారు. కింది స్థాయిలో [పతీ 20 వేల మంది 
జనాభాకు ఒక హెల్ ఇన్ స్పెక్టర్, (పతి పదివేలముందికి ఒక 
మం్మత్రేసాని, (పతీ నలఖె వేలమందికి ఒక హెల్ నిజిటర్, 60 వేల 
మందికీ ఒక నెద్యుడు, బ్రతర ఉద్య్యాగులు ఉంటారు. రాష్ట్రస్థాయిలో 
కుటుంబ నియం|తణ శాఖకు ఒక అధికారి ఇతర ఉద్యోగులు ఉన్నారు. 
శేం దస్థాయిలో ఓర మంతిత్వ శాఖను ఏర్పాటుచేయడం జరిగింది. 

మన దేశంలో ఒనాభా ఇంత విహాతంగా పెరగడానికి వుతివర 
మైన, సంస్క్య్థాతిక పరమైన కారణాలు కూడా కొంతవరకు వోపాదం 

చేస్తున్నాయి. పిల్లలను భగవంతుడిస్తాడనీ, కుటుంబ నియంత్రణ పాప 
మనీ, అది. శిశు హత్యతో సమాన మెందని కొందరి నమ్మకం. 
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గామాలలో వ్యవసాయ కుటుంబాలలో సభ్యుల సంఖ్య జరిగితే 

బరువుగా భావించరు. (ప్రజలలోని అజ్ఞానం, అనూయకత, పాతుకుని 

పోయిన మూఢ విశ్వాసాలు, బాల్య ఏవాహాలు, * ఇవన్ని సమష్టిగా 

ఈనాటి జనాభాకు ముఖ్య కారణాలు. కుటుంబ నియంతణా భె వాన్ని 

పజల హృదయాలలో |పవేశవెట్టడం అంత సులభమైన పనికాదు. 

(పజలలో మానసిక వైతన్నాన్ని తీసుకుని రావాలి, తరచు కాన్పుల 

వల్త్హ తల్లుల ఆరోగ్యం. ఏ ఏ. విధంగా భంగమయ్యేది (ప్రజలకు తెలియ 

శేయాలి. (పతి సంవత్సరం 900 మిలియన్ల పిల్లలు జని స్త సున్నారు* 

2,50,000 మంది పిల్లలు [పసవ సమయంలో మరణే స్తున్నారు. సరెన 

అహారం, తగిన వైద్య సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో ప్రసవ సమయంలో 
మరణాల సంఖ్య 'అధికమాతున్న ది. 

ఒకొ-క్కాా కొత్త ్ర సభ్యుని [పవేశంతో కుటుం బాసికి వచ్చే అకి క్ర 

చిక్కు-లు, జనాభా చసెరుగుదలవల్లు "దేశం మొతానికి వచ్చే చిక్కులు, 

ఇవన్నీ సామాన్య (పజలకు అర్భమయ్యేలాగ వివరించి, బోధించి [పజ 

లను షపొుమిత కుటుం₹ "లపళ్లు సుముఖులుగా వేయాలి. వ్యక్తి కి క్రీ కుటుం 

బానికీ, దేశానికి అధిక జనాభివల్ల వచ్చే (పమాడాన్ని ఏవి ంచాలి. 

(పభుత్వంచారు చే స్తున్న ని” "(రామ కృషివల్ల జనాభా విరుగుదలను 

కొంతవరకు నినోధించడం జఎగింది. “అయినా సాధించిన దానితో 

సంతృృ ప్ప వీ పడటానికి ఏలు లేదు. కుటుంబ సనియం[తణా' పథకాలను పటి 

పంగా అమలుజరిగటబ్లు వాడాలి, అంతేకాకుండా కుటుంబ నియం 

(తణా కార్య(కమానిిక్ర వెచ్చించిన ధనం. దుర్వినియోగం. కాకుండా 

ఉండే టట్లు చూడాలీ. యువతీ యువకులకు. . "ల యక విజ్ఞానాన్ని బోధిం 

చడం కుటుంబ నియంత్రణా పద్దతులు మరింత : విరివిగా. (పచారం చేయ 

డం, నియంత్రణా పరికరాలను ఉచితంగా. అంద జేయడం అవసరం. 

కుబుంబ' నియం|తణ కుటుంబ సంకేమానికి' సంబంధించిన పథకం. 

కనుక ఈ కుటుంబ నియం్యలణా కార్యక్రమాలను కుటుంబ సంకేమ 

సంస్థలు చేప ట్రడం ఎంతో సముచితం. కుటుంబ నియంతణ కుటుంబా 

లలో పిల్లల సంఖ్య తగ్గించడాని శేకాక వీల్లలు లేనివారికి ఆ అవకాశం 



90 భారత చేశంలో సంఘసంవేమ నేవలు. 

కల్పించే పథకంకూడా ఉపయోగపడుతున్నది. కనుక ఈ పథకం జనాభా 
పెరుగుదలను అరికట్టట మేకాక పీల్లలు లేక మానసిక వ్యథ ననుభవిస్తూ 

సమస్యా పూరిత మైన కుటుంబాలలో భార్యాభర్త లకు వైద్య పద్ధతుల 

నుపయోగించి సంతానోత్ప క్తి యోగ్యత కలుగజేసి వారి సమస్యలను 

పరిష్కరించే కో కుంబ సంతేమ పథక ౦ంగాకూడా పరిగణించబడుతున్న ది- 

కుటుంబ సంక్రే వం కార్యక ర్ర సాత 

సాంఘీక వ్యవస్థలో కుటుంబం _(పాముఖ్యతే; కుటుంబ జీవితం 

పీటివల్ల కలిగే లాభాలను వ్య కో కులు గుర్తించడం అవసరం. వ్య క్కి గతా 

భిపాయాన్ని క్ కొంతవరకూ అదువులో పెట్టుకుని వ్యక్తి [శయస్సుక ౦కే 

కుటుంబ (శయస్సుకు (పాముఖ్యతే ని నియాల్, ఈ విధంగా కుటుంబ వ్యవ 

సను పటిష్టం చేయాలి. బాహ్యపరిస్థతుల వల్ల గానీ, వ్యక్తు కుల ఆంతరంగిక. 

హీరణాలప వల లగాన్, ఈ చెండు కారణాల కలయిక వల్ల గాని కుటుంబ 

జీవితంలో సమస్య లేర్పడతాయి. 

కుటుంబ సంతేవు కార్య, కొమూ౭లలో లీక్షణానుభవంగల సం తేమ 

కార్యక ర్న ర లుంటాలరు, సహాయాన్ని కోరిన వ్య క కుల వ్యక్తి కి గత, కుటుంబ 

సమస్యలను కరాలంక షంగా అర్హం చేసుకొని ఆ సమస్యల పరిప్కా-_ రానికి 

సాయపడయరు. కుటుంబ సంవేము కార్యక రృ ర తన శాస్త్ర ప పరిజ్ఞాన ంతో 

న్య కి సేనా, సమూహసేనా పద్దతులతో శా న్మియంగాను, కమబద్దం 

Em కుటుంబ సంతేము కపి. “చేస్తాడు. ఆ - న్ 

వ్యక్తినే సేవా విధానంలో ముఖ్య మైనది ముఖాముఖి సంభాపణ, 

సహాయాన్ని అగ్భించిన వ్య క్షి తో తాను జుిపే ముఖాముఖి సంభావణ 
లలో సంవేమ కార్యక రృ వ్యక్తి సమస్య ఏమిటో, తననుంచి, తన 
సంస్థనుంచి ఆశించే సహాయ ముటువంటిదో. ఏఏ పరస్థితులు అతని 

సమస్యకు దోహదం చేస్తున్నాయో అర్భం చేసుకుంటాడు. ఆతరువాత 

సంభాపణలలో వ్యక్తి తన సమస్యను బాగా అర్థ ంచేసుకొ నేటట్లు, 

_ సమాజంలో ఉన్న ఇతర వనరులను సద్వినియోగం వేసుకొ నేటట్లు, 

ఏవ మానసిక భావోద్వేగ పరిస్థితులవల్ల. తన ఆశయం నెరవేర్చు. 
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కోవడం కప్టమాతుందో వ్య క్కి అర్బంచేసుకోవడానికి సంకేమ కార్య. 

క్ ర తోడ్నడతాడు. అంశేు వ్య కి కి గత సమస్యను చేదా సమస్యగా 

భావించే ప పస్థితీని నిష్పావీకంగా ఆలోచించేటట్లు 'సం వేము కార్యక ర్వ ర్స . 

తోడ్చడతాడని "తెలుసుకో వాలి. | 

కొన్ని సందర్భాలలో వ్యరక్కివై చన బాహ్య పరిస్థితుల రి ర్డి 

తగ్గంచడా నికి కార్యక ర్శ వ్యక్తి పరిసరాలతో సంబంధాలు పెట్టు 

కుంటాడు. వ్య క్కి తనంతట తాను పొందలేకపోయిన, సమాజంలోని 

ఇతర వనరులను, సేవలను, సంషేవు కార్యక ర్న అతనికి లభ్యమయ్యే 

లాగ సహాయంచేసాడు. ఈ ముఖాముఖీ సంభాహణలన్నీ ఆంతరంగిక 

సంభాపణలుగా రహస్యంగా ఉంచడం జకుగుతుంది. కుటుంబ సం డేను 

సంస్థ సహాయాన్ని అర్జిస్తూ వచ్చిన వ్యక్షి ఒక్కడే అయినప్పటికీ, 
పరిష్క-రించవలసిన సమస్యకూడా ఒక్కశేు అయినప్పటికీ అది మొ త్రం 

కుటుంబ సమస్యలో ఒక భాగంగా పరిగణించాలి, సమాజంలో కుటుంబ 

జీవితాన్ని పటిష్టం చేసే (పతి కార్య్భ(క్రమంలోను కుటుంబ సంకేవు 

కార్యక ర పాల్టొంటూ ఉంటాడు, 

ఇ 

కుటుంబం విచ్చిన్న మైన తరువాత. సహాయపడటంకం కే కుటుం 

బాన్ని పటిష్టం చేయడానికి ముందు జా(గ త్తి తలు తీసుకోవడం వొంఛ 

సియం, ఇటే కుటుంబ సంవషెమం భాధ్యత, ఆశయం, శిశు సంరతుణ, 

పోషణ, విషయాలలో తల్లులకు సలహా చెప్పడం, తద్వారా సమాజంలో 

కుటుంబ వ్యవస్థను బలపరచడం మంచిది. కానీ పిల్లలు ఒక సమస్యగా 

తయారై న తరువాత తలిదర్శడులకు సలహా చెప్పడంలో ఉపయోగం 

లేదు. కుటుంబ అస శావసరాలు ఇవాలావుటుకు (పభుత్వం ద్యారా తీంన 

నపుడు కుటుంబ సంకేమ సంస్థలు తమ సేవలను కేవలం సలహోాలమేరకు 

పరిమితం చేసుకుం'కే మానసిక సమస్యలు పరిప్కూ-రం సులభపకొతుంది. 

ఆర్థి క సమాయోజన సమస్వలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ జీవితం 

సాఫీగా నడవకుండా భంగం కలిగించే బ్రతర సమస్యలు కుటుంబ సంతేము . 

నంస సరిదిద్దగలదు. 
థీ" 



92. భారత ేశంలో సంఘ సంత్నేమ సేవలు 

కుటుంబ సంవేమ సంస్థ చేవ సలహా సంపదింవులు అవసర 

య్యే ముఖ్యమైన పిసి తులు నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి, 

క. వివాహానికి పూర్వ సవంస్యలు 

వివాహానికి: పూర్వం విద్యా సమస్యలు, ఉద్యోగ సమస్యలు, భవి 

ప్యత్తు నిర్ణ యం, .. యౌావనావస్థ లో ఏర్ప జే శారీరక, మానసిక సమ 

సలు, (చేమ సమస్యలు, సుస్హాలలో పరిచయ స్త్వలతో వచ్చే సమ 

స్యలు మొదలై నవి. ముఖ్య మైనపి. ఈ సమస్యల పరిప్కూ-రానికి కార్య 

కర తోడ్పడతాడు. ఈ విధమెన స సమస్యలను పరిష్క-రెంచ డానికి వ్వక్తి 

వా పదతి ఉవయాగపథణుతుంది. ద్ 
డు 

2, భార్యాభ ర్తల సంఘర్షణలు 

ఈ సమస్యలు ఎన్నో రకాలుగా ఉంటాయి, కాబట్టి ఏటి 

పగిప్కూ-రానికి వివిధ పద్ధతులు ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది. కొన్ని 

సమస్యలు అతి సున్నితమెనవిగా ఉంటాయి. సులభంగా పరిష్కరించ 

గలిగినవిగా కూడా ఉంటాయి. కొన్ని సమస్యలు క్లిష్టంగా కూడా. 

ఉంటాయి. కొ న్ని సంద ర్భాలలొ పీకి పెపూ-రం సం మేము కార్య 

కర్తల పరిజ్ఞానానికీ, అనుభ. వానికి, న్ధ క్రి కి సామర్థ్యాలకూ అందుబాటులో ' 

ఉంటుంది. “రికా న్ని పరిస్థితులలో వ్యక్తి సమస్యను అర్హ ర ంచేసుకోవడం 

కోసం సంశేము కార్యక ర, , మనో విజ్ఞాన న శాస్త్రవేత్త త్ర సలహా తీసు, 

కోవడం లేదా మనోవిజ్ఞాన శా వ్రుజ్ఞనిలో 'సం|పదించి అతనికి అప్పు. 

జెప్పడం అవస రపకాతుంది. 
భార్యాభ ర్న రల మధ్య వచ్చే సమస్యలలో కన్ని ఆర్థిక సంబంధ 

మయినవి, దాంపత్య జీవితానికి సంబంధించినవి అయి ఉంటాయి. 

భార్యాభర్త లలో ఒకరు అమితంగా ఖర్చుచేసి మరొకరు అమితంగా. 

పొదువుజేసిన వారయి లే అది వారమధ్య సమస్యగా ప పరిణమించి చివరకు 

సంఘర్ష ణకు దారితీయవచ్చు. ఒకరి అవసరాలను మరొకరు గురించ 

కుండా, ఒకరికొకరు కనీస మర్యాదలను చూపించకపోయినపుడు, 

భార్యాభర్త ల పన్న మన స్తత్వాలు. క లవారయినపుడు వారిమధ్య . 
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సంఘర్షణలు రావచ్చు. సంవేవు కార్యక ర్న భార్యాభర్శల మనస్త 

త్యాలను పరిశీలించి పరిస్థితిని సిహ్పావీకంగా అర్భం చేసుకుని ముఖాముఖీ 

సంభాషణల ద్వారా వారిమధ్య సత్సంబంధాలను తికిగి వర్పరచవచ్చు. 

3. తలిదం డంల - పిల్లల వుధ్య సంబంధాల 

మానసిక కారణాలవల్ల కుటుంబ సాంఘిక, లక పరిసితుల 

వల్ల సభ్యులలో అసంతృ ప్రి ఏర్పడుతుంది. అనేక కారణాలవల్ల తలి. 

దం్య్రులకూ, పీల్లలకూ మధ్య సత్సంబంధాలు దిగజారిపోవచ్చు. అభి 

_ రుచులలోను, అభిలాషలలోను, స్పర్థలు రావచ్చు. సండేమ శార్య 

కర ఈ సంబంధాలను మెరుగుపరచడానికి కృషి చేస్తాడు. 

4. అవివాహిత స్థితిలో మాతృత్వం 
అవివాహిత "లో మాతృత్వం పొందిన ల మానసిక 

ఉద్వేగ సమస్యాపరిష్కో-రం సండేమ కార్యక రృ ముఖ్యమైన బాధ్యత. 

ఈ సమస్యా హపిప్మూ-రానికి కొన్ని సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడం కూడా 

జరిగింది. గృహ వాతావరణం అనారొ గ్యకరంగా, అవిసితికరంగా ఉండి 

తలిదండులకు, పిల్లలకు సంతోవక రమైన సంబంధాలు చేనవుడు ఇటు 

వంటి సమస్యలు వనాయి. అవివాహత గర్భిణి ధ్రీలను, మూతలను,' 

వారి పరిస్థితిని సానుభూతితో అర్థ ంచేసుకొని సం వేము కార్యక ర్మ రె. 

సహాయప తాడు, 

ఈవిధంగా కుటుంబంలో అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడినపుడు 

నికు సంకేమ సంస్థలు, సంరడశుణ, వాటి శీవలు సంత్నేవు కార్యక ర్వ ర 

వివరించి శిశువు భవిష్యత్తును నిర్ణ యించుకొనడంలో. సహాయపడ తాడు, 

పిల్లల వృ త్తి ట్ర విద్య, ఉద్యోగ విప మూలలో కూడా సంశేము కార్య 

క్ర ర్త సమాచారాన్ని అందించి సలహా చెబుతాడు, ఆర్థిక దుస్థితీవచ్లి 

పుముంబ సుస్థిరత శే (పమాదం రావచ్చు. ఈ పుష్టితులలో వివిధ 

కుటుంబ సంశేమ సంస్థలనుంచి, ఇతర Hs ఆర్థిక సహాయం 

లభించేటట్లుగా సంశేమ కార్యక ర్వ ర చేసాడు సమాజంలో ఉన్న 

వివిధ సంస్థలు; లమ్యాలు, కార్యక్రనూలు ఇవన్నీ సంత్నేమ కార్యక ర్వ 
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ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. వృద్ధులకు కూడా వారి ప్రత్యే 
కావసరాలను, సమస్యలను పరిష్క-రించి వివిధ సంస్థల నుంచి సహాయం 

అంచేటట్లు సంవేమ కార్యక ర్స చేయవచ్చు. వార్థక్య వీంఛను ముద 
లైన సౌకర్యాలు కలిగించవచ్చు. చిక్కు-లలో ఉన్న కుటుంబాలకు 
న్యాయ సహాయాన్ని అందించవచ్చు. 

కుటుంబ సంశ్నేమ కార్యక ర్భ పాత్ర ఎంతో. విలువై నది, నష. 

మయినది. బాధ్యతా నిర్వహణ సక్రమంగా ఉండాలం'కే కార్యక రకు 
సంఘ సంతేవు శాప్రుంలోను, సామాజిక శా స్త్రంలోను, మనో 
విజ్ఞాన ఛా స్త్రంలోను, మానవ సంబంభాలలోను పరిజ్ఞానం ఉండాలి, 
ఎదుటి వ్య కిని సానుభూతితో అర్ధం చేసుకొనే శ కి కావాలి. పరిస్థి 
తిని నిప్పావీకంగా పరిశీలించకలిగిన శ కి సామర్థ్యాలు కావాలి. పనిలో. 
నిజాయితీ అవసరం, బలమైన పరిణతిచెందిన వ్య కృత్యంకలిగి ఉండాలి. ఈ 
లక్షణాలున్న కార్యక ర్శ కుటుంబ సంచ్నేవు కృహిని సఫలీకృతం చేయ 
గలడు, సంతేమ కార్యక ర పాత అతడు (పాతినిధ్యం వహీంచే సంస్థ . 
అర్థిక వనరులకు, విధానాలకు, లయ్యూలకు పరిమిత మై ఉంటుంది. సహో 

యాన్ని కోరిన వ్య క్తి అవసరాన్ని బట్టికూడా ఉంటుంది. (ప్రతి కుటుంబ 
సంకేము సంస్థ త్న పర్యెతినిబట్టి కుటుంబ సంకేమ కార్యక రృలను నియ 
మించడం ఎంటే నా అవసరం, ' 

పంచవర్ష _పణాళికలు = కుటుంబ సంక్షే వం 
"మొదటి పంచవర్ష (పణాళికలో కుటుంబ నియంత్రణా కార్యక్ర 

మాన్ని అమలుజరపడానికి 65 లక&ల రూపాయలు శేటాయించడం 
జరిగింది. 1951 - 56 మధ్య 147 కుటుంబ నియంత్రణ చికిత్సాలయా 
లను నెలకొల్పారు. . కుటుంబ నియంత్రణకు చెందిన సాహత్యాన్ని 
విరివిగా తయారుచేసి పంచిపెట్టారు. వివిధ (ప్రచార. సాధనాలతో. 
వికెవిగా (పచారంచేయడం జరిగింది. రెండో పంచవర్ష | ప్రణాళికలో. 
మూాడుకోట్టరూసాయల ఖర్చుతో 1649 చికిత్సా శేందాలను తెరవ 
టం జరిగింది. (పారం ఇంకా ఎక్కవగా చేశారు. కుటుంబనియం[తణ 
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సాధనాలు ఉచితంగా పంచిపెట్టారు. 1956-60 మధ్య 1,08,042 మంది 

ఆ పురుమలకు కుటుంబ నియంత్రణా ఆపశేవన్లు చేశారు. 1840 

లతల మందికి ఇతర ఏభాలై న కుటుంబనియం[తణ పరికరాలను గురించి 

సలహా చెప్పడం జిగింది. అనేక (పదర్శనలు, నీక్షణ తరగతులు 

ఏర్పాటుచేయడం జరిగింది. కిబిమాల ద్వారాను, ఆకాశవాణి 

ద్వారాను ప్రచారం విరివిగా కొనసాగించారు. 5 లతుల (ప్రతుల 

కరషతాలను పంచిపెట్టారు, 

మూడో పంచవర్ష (ప్రణాళికలో ఈ కార్యక్రమాలకు 50 కోట్ల 
రూపాయలను శేటాయించడం జరిగింది. 1960-65 మధ్య కాలంలో 

కుటుంబనియంతణ చికిత్సశేండాల సంఖ్య 8200 కు మించి ఉంటుందని 

అంచనా. కుటుంబ నియంత్రణా పద్ధతులలో ట్యూ బెక్టృమిా (పాక 

నే ఆపరేషన్), సక్టృమిోా (వుగువులకు చేసే ఆపరేవన్)లు శాశ్వత 

మెనవి, నమ్మృదగినవి. రూప్, నురుగు బిళ్ళలు, రబ్బరు . పరికరాలు 

మొదలై నవి కుటుంబ నియంత్రణకు మరికొన్ని సాధనాలు. కానీ ఇవి 

తాత్కాలిక ఉపయోగానిశే పనికివసాయి. అంతగా నమ శ్రదగినవి 

కూడా కాదు. మొదటి రెండు శ, (స్రుచికిత్సిలు ముఖ్యంగా వేసక్ట్రృమి 

ఎక్కువ |పజాదరణ వొందింది. ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు పిల్లలు ఊం కే 

వాలస్, ఆ వెన పరిమితం చేసుకో వాలనీ (పచారం చేయడం జరిగింది, 

మొదటి పంచవర్ష (ప్రణాళికలో శేంద సాంఘిక సంత్నేమ సంస్థ 
592 బాలల సంచేవు సంస్థలకు, 667 స్రీ సంక్నేమ సంస్థలకు, 150 అశ 
కుల సంకేము సంస్థలకు, 765 సారస్వత సంవషేవు కార్యక్రమాలకు 

ము త్రం 2,174 స్వచ్చంద న సేవా సంస్థలకు స సహాయం అంద చేయబడింది, 

స్రీలు ₹ చాలల సంవేవు విషయమై కేంద సంస్థ సాల | (వాంతా 

లలోవి స్త త పథకాలను (ప్రవేశ పెట్టి వటింది, 

రెండో పంచవర్ష [వణాళిక లో "కేయ్యద సాంఘీక సంవేమ సంస్థ 

నీల, బాలల, అశ కల ల సంవేమసేవలో నిమగ్నమైన కి,214 స్వచ్భుంద . 
చేనా స సంస్థలకు 2 9.95 5 కోట్ల రూపాయలు (గాంట్ ల సహాయాన్ని € అంద గ 
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జేయటం జరిగింది. పట్టణ ప్రాంతాలలోని మధ్యతరగతి కుటుంబాల శ్రీ . 
లకు ఆదాయాన్ని సమకూర్చి వె] సెక అనేక కార్యక్రమాలను (పవేశ వడి 

వాటి కోసం 0.58 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది. అంలేశాకుండా (పభుత్వం 
సామాజిక, నై తిక, ఆరోగ్య, అర సంరషణ, ఉద్యోగుల శికుణ, అశ కరి. 

బన అంధుల సంశ్నేమం, చెవిటి వారి సం'కేమం, యువజన సంవ్నేమం 

చాలనేర స్తుల, భికుకుల సం శేమం మొదలై న అనేక పథకాలను నెల 

కొల్సి వివిధ ౩ కార్యక్రమాలను జయ్మ పదంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ 

విధంగా కుటుంబంలోగల సమన్యాపూరిత వ్య కో కులకు సంవేమ కార్య 

[క్రమాలను ఏర్పరచి పరోక్షంగా కుటుంబ సంజేమ సేనలను అంద 

జేయడం జరిగింది. 

మూడో పంచవర్ష |పణాళీక పూర రృయ్యేనాటికి "కేంద, రాష్ట్రం 

సాంఘిక సంక్నేను సంస్థ లు 6000 స్వచ్చంద సేవాస సంస్థలకు ముఖ్యంగా 

తీ ల బాలల, అశ కుల సంకేమ కార్యక్రమాలకు (గాంట్ల సహో 

యాన్ని అందే జేయడం జరిగింది. 

మొదటి వార్సిక ప్రణాళికలో (1966- 61) 5 కుటుంబం, బాలల 

సంతేమ విషయాలలో ఒక మిశ్రమ కార్యక్రమాన్ని అప్పట్లో ఉన్న 
సంత్షెమ సేవలను పునర్ వ్యవస్థిక రించిన కేం చాలలో ప్రవేశ పెట్ట డానికి 

తగినటువంటి మాన్లాలను చేపట్టడం జరిగింది. "ెెందో వారిక (పణాళి 

నలో 1957-68) 'శేందం అత్యధికంగా కుటుంబం, గాలల సంవెము 
| పాదస్ట్రల, తదితర సంవేమ విస సృరణ _పాజక్టుల ఫొనసాగింవుకు ము తం 
61. 50 లతుల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది, దీనివల్ల సాంఘుకి' 
సంవేమ రంగంలో కుటుంబ, బాలల సం&ేమ | పాచెకుల విసరణ 
కార్య క్రొమాలకింద నర్పడి Sais పంతాల శ్రీల వాలల 

సంషెమ విస స్తరణకు చారితీసిం వమూోంవో వార్తక [పణాళికలో 
కుటుంబ, బాలల సంకేము పలు తదితర సంవేము విస్త రణ 

ప్రాజెస్టల. కొనసాగింపుకో 81 లతల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం 
జరిగింది, 



సుటుం బం, [వా నికు నంవెముచేవలు ర 

నాల్లో పంచవర్ష (ప్రణాళికలో (1969-74) కుటుంబ "బాలల 
సంక్నేమార్డమై 7 రట్టు రూపాయలు శేటాయింవారు. శేంద్రం 

(౧ౌమోాణ. "పాంతాలలోని క కుటుంబ, బాలల సం వేమాన్ని (పథానంగా 

భావించి వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో 181 చాలల సంతేవు 

(పాజక్ట్రలను స్థాపించాలని సంగ ల్ర్పించడం జరిగింది. కుటుంబ, లిన నంతే. 

మానికి 18 కోట్ల రూపాయలు వ్యయం చేయడం జరిగింది. 95 కోట్ల 

రూపాయలు కుబుంబ నియంత్రణా కార్యక్రమాలను వ్యయం చేయ 

బడింది. 

ఐదో పంచవర్ష [పణాళికలో (1974-79) కుటుంబ సంతేమ 
1పణాళికలతై $516 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది. 

మొదటి నూూడు సంవత్సరాలలో 287.65 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవు 

తుందని అంచనా వేశారు. 1977-79 సంవత్సరాల కాలంలో 259.71 

కోట్ల రూపాయలు కుటుంబ సం షేవు కార్య। కమాలకు “శీటాయింఛ 

డానికి సిఫారసు చేయడం జరిగింది. 288 నూతన (గామాణ కుటుంబ 

సంజేమ (పణాళికా శేంద్రాలు తేరువబడ్లాయి, అంతేకాక 65,827 

కుటుంచాలు పునర్వ్యవస్థీ కరించబడి, స్థిర రచ బజ్జాయి. దీనికోసం 47.62 

శోట్ల రూవాయలు ఖర్చు చేయడం జీగింది. అంతేకాక తీ5్క767 కుటుం 

శాలు కొ త్తగా స్థిర పరచ బడ్జా యి, 

ఆరో పంచవర్ష (పణాళికలో కుటుంబం, విషు సంత్నేమానికీ, నికు 

గృహాలు, చాల్వాడీలు మొదలైనవి ముఖ్యంగా (గామాణ ప్రాంతా 

లలో ఏర్పాటు చేయడం జరగింది, 

స్త స సంక్షే వు కార్య కవూలం 

భారతదేశ సంస్కృతి అతి పురాతనమైంది, కొొన్నీ శతాబ్ధాల 

నుంచి కూడా మన బేశ సంస్కృతి గొప్ప జ్ఞానాన్ని పొందింది, అటే 

విధంగా భారత చేశ (పీక కూడా వేదకాలంలో భారత చేశ శ్రీ స్త్రీ గృహం 

లోను, సమాజంలోను కూడా అత్యంత ఉన్నత మైన దాను, 
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అంతస్తును పొందిఉండేది. చాలామంది శ్రీలు కవయిత్రులు, గణిత 

శాస్త్రజ్ఞులు, మహాపాులుగా కూడా అంతర్జాతీయ (సఖ్యాతిని 

పొండారు. ఆ కాలంలో శ్రీకి వివాహం యుక్తవయసు వచ్చాక. 

న్యూతమే జుోది. అంతేకాక త్రీ తన వరుని తానే నిర్ణ యించుకు నే 

స్వేచ్చను కూడా పొందిఉం డేది. “స్యయంవరం” అనే పద్దతిలో కూ 

తనకు నచ్చిన వరుని తానే నిర్ణయించుకోవడం జరోది. వత, 
సాంఘిక సంబంధమైన ఉత్సవాలలో కూడా (గ్ర చురుకుగా పాల్లొసి. 
(పథమ పాత వహించడం జుగోది. భార్య లేకుండా సృగుముడు వ ముత 

సంబంధ మైన కార్యాలను చేయడానికీ అనహ్హుడు అసి నిర్ణయిం-చ 

బడింది. ఈవిధంగా తరచిచూ కే ఆకాలంలో నీ సమాజంలో 

అత్యున్నతమైన (ప్రతిపత్తిని, అంత స్తును కలిగిఉం జేదని తెలుస్తున్నది. 

శ్రీ మానవజాతి అభివృద్ధికి మూలాధారం, హీందూ సంస్క్భాతా 
ఆయీ! అత్యున్నత మైన (వాముఖ్యత నిచ్చింది. త్రీ ఒకి శాంతేం, 

(చనూభిమానాలు, దయ, డాతి మొదలైన అక్షుజాల కలయికగా 

చెరొ-నడం జిగింది. భారత ేశంలో కి అంతటి విలువఉిన్నది. 
కాబకసే భారత దేశంలో త్రుని “భారత చేశ మూతి (Mother of 
India) అని అంటారు, శ్రీని గురించి స్వర్షీ య పండిత జవహర్ లాల్. 
నెహాూ ఈవిధంగా అన్నారు. ''వజాబహాహుళ్యాన్ని 'మేలొ-ల్వా,. 
లంకు ముఖ్యంగా శ్రీని మేల్కో-ల్పాలి, కుటుంబం, [గొామం, దేశం 

అభివృద్ది [ అభివృద్దిపై అధారపడిఉంది. "దేశాన్ని విద్యావ్యా పం 
గల చేశంగా చేయాలంకేు త్రుని విధ్యాధికురాలిని చేయాలి. 

తై భారతదేశంలో స్ప సవంస్యలం 
కుటుంబంలోను, సమాజంలోను | వేలకు ఒక [పతే ప్ర సానం 

| య || ద ముం - ల్ య . ఉంది. భారత జేశంలో హు గత కాలంలో అనెక సాంఘిక, న్యాయా 
సమ్మతమైన అశ క తలక్రులో నై ఎన్నో అగభాట్లకు గుకె నారు. వె దిక 
కాలంనుంచి, |బిటీష్ పాలనవరకు భారత (కి స్వెచ్చా స్వాతం త్యాలం 
కరువై సమాజంలో వుట్టంది మొదలు యు క వయసు వచ్చేవరకు తల్లా. 
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దం|డులచేత, యూవనదశలో భర్శచేత, వయసుమళ్ళిన తరువాత 
కుమూరులచేతి పరిరత్న్తురాలై సమాజంలోని ఆచార వ్యవహారాలకు 

కట్టుబడి తన వ్య క్రి క్ త్వాన్ని కోల్చోవడ 0 జరిగింది, (బ్రిటిష్ వారి పరి . 

పాలనవల్ల సమాజంలో నూతన పరిస్థితులు ఆవిర్భనించాయి. క్రమ 

క్రమంగా సమాజంలో కలిగిన సాంఘిక, ఆర్సిక, రాజకీయ మార్పుల 

వల్ల (స్రీ తన ప్రతిప త్తిని కోళ్చోవడం జరిగింది. పరడా పద్ధతి, సతీ సహ 

గమనం, బొ'ల్యని వాహోలు, బహుభార్యాత్వం మొదలైన సనాతన 

దురాచారాలవల్ల క్రీ తన గృహంలోను, సమాజంలోను కూడా అంత 

స్తును, గ "రవాన్ని కోల్పోయింది. రాజారామ్మోాహానరాయ్, దయా 

నంద సరస్వతి, వివేకానందస్వామి మొదలై న సంఘ సంస్క రృలు సంఘ 
సంస్క_రణో ద్యమాన్ని (పారంభించి సతీ సహగమనము, వితంతు పునర్వి 

వాహ నిషేధం, త్రీ విద్యా ని పె.ధం; మొదలైన సాంఘిక సమస్యలు 

నిర్మూలనా నికి కసి. చేశారు. 

భారత బేశం మొత్తం జనాభాలో శ్రీల జనాభా *f0 శాతం 

ఆ|కమించివుండ్. . (ఈ పాత కటుంబంలోను, సమాజంలోను కూడా 

ఇవాలా కేలకనుయినదయినప్పటికీ ప్రీ అనేక సాంఘిక, న్యాయ సమ్మత 

మైన అశ కృతలకు లోనవుతున్నది. 0 కోట్ల ప్రీ జనాభావున్న మన 

దేశంతో శ్రీ అవసరాలను తీర్చడానికి, అశ క క తేలను తొలగించడానికి 

(పయత్నించినట్ల యితే ఎటువంటి సంవేవు కార్యక నూలు, (ప్రణాళికలు 

అయినప్పటికి అసంపూర్ణ మనవనే చెప్పవచ్చు. మొదటి రెండు పంచ. 

వర్ష (పణాళికలు కూడా శ్రీ. చాలల సంకేమ సేవలపట్ల ప్రాముఖ్యత 

చూపటం జరిగింది. ేశంలో .నీ య్ విద్య, అరోగ్య, సాంఘిక, ఆర్ధ క్క అవ 

కాగాొలలో అభివృద్ధి చెందడంవల్ల ఈ నాడు శ్రీ అత్యున్నతమైన 

పా[తనుపొంది ఉన్నది. కనుక తలను బలహీనవర్లాలకు చెందినవారిగా = 

పరిగణించి అ్మశద్ధ చేయడం ఎంతమా[తం సమంజసం కాదు. స్రీలు 

సమస్యలకు ముఖ్యమైన "కారణాలు నిరకురాస్యత, ఆర్థి కంగా స్వేచ్చా 

స్వాతంత్ర్యాలు లేకపోవడం, సాంఘిక జీవనంలో క కట్టుబాట్లు మొదలై 
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నవి. ఈ కారణాలవస్లి నే శ్రీ సమాజంలో వురుషునితోవాటు సరి 
సమానమైన |పతిప త్తిని పొంద లేకపోతున్నది. 

1917 వ సంవత్సరంలో మొట్ట మొదటిసారిగా “వార్ల రేట్ 
కజిన్స్ సతి”? మ్మదాసు నగరంలో అఖిలభారత వముహళా సంఘాన్ని నెల 

కొల్పడం జరిగింది. ఈ మహీళా సంఘానికి నాయకురాలు (శ్రీమతి 
అనిబెసెంట్ గాంధమహోత్ముని కూడా భారతదేశ , తప్రాలివై న అత్యంత 

గౌరవం ఉండటంవల్ల ఈ అఖిలభె"రలే మహిళా సంఘాన్ని బల పరచాడు. 

స్వాతం త్రరంగంలో చాలామంది త్ర లు [పముఖప్మాతే నహాంచారు, 

లకు సమాజంలో పురుమునితో వాటు సరిసమాన మన వాక్కు 

లను, (పతిప తిని సంపాదించడానికి అనేకమంది మహానుభావులు అ నేక్ష 
విధాలుగా కృని చేశారు. ఏర8లో రాజారామ్ మోహన్ కొరాం్ 

(ష(పధముడు. నీ వురుమలనే తారతమ్యం లేకుండా పతీవ్య కి క్రి సమా 
జంలో సరిసమానమైన స్వేచ్చా బారం త్యాలు కలిగిఉండాలని ఈయన. 
_అభ్మిపాయం. ఈయన తన అన్నగారి భార్య స తీసహగమనం చేసినపుడు 
చూసి, చలించి అప్పటినుండి ఈ దురాచారాన్ని తోొలగించణానికీ తీవ 
మైన కృషిచేశాడు, ఈక్ళపి. ఫలితంగా 1827లో లార్హ్ విలియం 
బెంటింక్ కాలంలో సతీ సహగమనం న్యాయసమ్మతం కదని నిర్ణ 

యించడం జరిగింది. ఈవిధంగా రాజారామ్ మోహనరాయ్ సతీ 

సహగమనాన్ని అరికట్టాడు. 

ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ శైలు వితంతువులుగా జీవితాంతం 

ఇ. 

సంరత్నీంచాడు అంతేకాక త్రి విద్యకై తీ వమైన కృపి. చేశాడు, 

విద్వవల్లి ్క్రై నీకి సాంఘిక, రాజకీయ, ఆ్భక (పతిప త్రి ఫ్రె చఇంపొందుతుందని 

మగ్గిపోకుండా ఏతంతు ఫునర్వివాహ చట్టాన్ని (వవేశ వెట్టె కషి శ్రలను 

ఈయన [పగాఢ విశ్వాసం. జస్టిన్ రానజే కూడా ఈశ్యరచం[ద విద్యా 
సాగర్ను బలపరుస్తూ [ విద్యాభివృద్ధికి కృప. చేశాడు, అం లేకాక 

బాల్య వివాహాలను అరి రికట్టడం వితంతు వునర్వివాహోాన్ని (పోత్స్చా. 
పాంంచడానికి (పజలక బోధనలు చేశాడు, 1687 వ సంవత్సరంలో. 
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జాతీయ సాంఘీక సభను (National Social Conference) నెల 

కొల్సారు. దీనిలో రానజే పలుకుబడిగల సభ్యుడుగా గు రించబడటమే 

శాక అతడు చాలా చురుకుగా పాళ్లొన్నాడు, ఈ సభలో ప్రత్యేకంగా 

త్రీలకు సంబంధించిన అనేక విషయాలను గురించి చర్చించారు, 

క్ ల టల nv ఎ 

రానణు సతిముణి అయిన శ్రమతి రవూఛాయి కూజా ర్ సం మే. 

కూానికి వాలా కాస్ వేశారు. 1919 వ సంవత్సరంలో ఈము యే 

సంశేమానికి పూనాలో సేవాసదన్ను ఏర్పరచారు. ఈ సంస్థ ఇప్ప టికీ 

” ద టో యో, లా “GC లి ఇ, నన్, 

కూడా సంతెము కార్య కమాలను నిర్వహీస్తూ గంణనియమెన సవ 
0 | వాన రా 

చేస్తున్నది. విద్య, సంస్కృతి, సాంఘీక సంతేమం, సాంఘీక, ఆర్థిక 

కార్యక్రమా లు "ముద బై నవి త్రులకు అందు బాటులోకి తేవడమే ఈ 

అచ కను శంస! అన ఇ" వ వ్ 

సదనం ముఖ ధైశిం. (కైమక్ర మంగా త్రులలో కొంత అభివృద్ది 

కనిపించ నారంభించింది. ఈపిధ౦గా అభివృద్ది చెందిన భారత బేశ 

నీలతో మొట మొదటి ముహీళ డాకర్ ముతులశ్నీ చెడి. ఈమె 
ష్ రు లు పాలయ శై నడ 

1919 లో M.B.C.B. అనే షీతులో కృతాక్ణురాలై నారు. ఈమె 

మృడాన్లో మొక్తు మొదటి ప్ర నై ద్యురా లేకాక ముట'ముదటి 
॥ . A) | యం ం ద్ర 

లెజిన్ క్విన్ మహిళా సభ్యురాలు, మహిళా స్పీకర్. అంతేకాక 

ఈసు మహాళల్క  బొలల అరోగ్యాభివృద్దికోసం పాఠ శాలలలోను, 
క్, 

నై ద్యాలయాలలోను, అనేక సౌకర్యాలను కూడా ఏర్పాటుచేశారు. 

ఈమె స్బెసఫలితంగా నే పాంచూ ేవాలయాలలో "దేవదాసీ పద్దతి 
గ 

రభ్గుఅయింద్, ఈము ఒకి సంరతుణా గృహాన్ని నెలకొల్పి అనేన వేల 

గ. 
"| . a 

అనాధలకు, సీతింతువులకు విద్యా సౌక ర్యాలను; శిశణా కార్య క్రఖూ 

లను, పునరావాస సౌకర్యాలను ఏర్పాటుచేసింది. 

1920 న సంవత్సరంలో మహాత్మాగాంధి రాజకియ రంగంలోకి 

ర ఫాల స్క J రంో వు త్రము ధీ గా 

(పవేశెంచిన తిమున తె్యస్త్రుయు అన్ని రంగాలలోను తమ శక్తి సామశ్థ్యా 

వాక ఈనో J ళో క ల . ॥ ‘et (a w om ‘ ల నానా జ నా తట ల 

లను ఉపయూగించున్ జానిక్ అభఫవృద్ద సాధించ "నిక (ప రయరాజనక్ర 

‘4 

“మన సొరులుగో టాఫెందబాెసికి క్డాకి అసేక అవకాశొలను కలుగ 

Nom 

గ 
టి అయ. టు. లన wan R= ఇం _—_ జ 

జోరు. ఆ కాణంలో Eo ముట ముద టిసారిగా తాముఘాణా దేశం 
©) 

న 
Cora 

త 

కోసం కసీ చయగలరని గు స్వెంచడం జరిగింది. మహిళలకు సమాజంలో 



102 భారత జేశంలో సంధు సంశేమ సేవలు 

క విధమైన నైతిక విలువలు, వురువుడికి మరొక విధమైన నైతిక 
విలువలు (Double standard of moratity) కాక అందరూ ౭ బే 

విధమైన నైతిక విలువలకు కట్టుబడి ఉండాలని మహాత్మాగాంధీ వాదిం 

వాడు. ఆడవిల్ల లను, మగపిల్ల లను కూడా తలిదం[డులు సరిసమానంగా 

పెంచాలని ఈయన భావన. స్వాతం,త్యానంతరం 1950 వ సంవత్సరం 

తరువాతే భారత రాజ్యాంగంలో త్ర పురుషులకు సరిసమానమైన 

హాక్కు-లు నిర్ణయించ బడ్డాయి. 1950-55, 1956 సంవత్సరాలలో 

హిందూ నోడ్ లో ప్రవేశ పెట్టిన శాసనాలన్నీ సమాజంలో ప్రల (పతి 

పత్తిని బలపరచాయి. దీని ఫలితంగా (స్రీ సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ 
రంగాలలో అద్వితీయమైన పాత్ర వహీంచే అవకాశం లభించింది, 

1929 వ సంవత్సరంలో బాల్యవివాహాల నిరోధక చట్టం (పవెశ 

పెట్టబడింది. ఈ చట్టం పకారం వివాహం నాటికి వరునికి 16 సంవత్స 

రాలు, వధువుకు 15 సంవత్సరాలలోవు వయసు ఉండరాదు. అంతేకాక 

1954 లో (ప్రత్యేక వివాహచట్టం, 1955 లో హిందూ వివాహా చట్టం, 

విడాకుల చట్టం. 1056 లో హిందూ వార సత్వే చట్టం; హిందూ సంర 

తక చట్టం, 1961 లో వరకట్న నిపేధ చట్టం మొదలైనవి ప్రవేశ 

పెట్టడం “పగింది. ఈ ఛాసనాలన్నీ కూడా సమాజంలో యక్ కూూణా 

పురుషునితో పాటు సరిసమా నమైన స్థనం కల్పించడానికి ఏర్పాటు 
చేసినవి. 

సంకేము వి విస్తృత (పా జెక్టులు, కేంద సాంఘీక సంకేమ సంస్థ, 

సాంఘిక, నె లెక, ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు, [వసూతి, నిన సంవేవు 

కార్యక్రమా లు మొదలై నవి త్రి సం డేను సేవలకు ఎక్కు-న బాధ్యతను. 

_. వహించాయి. పంచవర్ష _వణాళిక లలో (వవేశఇ విట్రన ఆర్ధ కాభీవృద్ధి పథ . 

కాలవల్ల శ్రీలకు కడా ఉద్యోగావకా శాలు "లభించడం జరంది. 
అయినా అనేక అశ క తలవల్ల శ్రీలు ఉద్యోగావకాశాలను పొందలేక 

పోతున్నారు, ్రీలో ఈ అశ క్షతలను తొొలగించడంవల్ల చాలామంది 
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శ్రీలను అభివృద్ధి పరచవచ్చు. ఈ అశ క్షతలను తొలగించడానికి అనే 

న్సిక్షణ్యా శం దాలు ఏర్పాటుచేసి పారిశౌమిక, వ్యాపార; వగా 

కావలసిన శితేణ నివ్వాలి. శేం|ద సాంఠఫీంక సంకేము సంస అనేకమంది 

(మైలకు ఉద్యోగావకాశాలను కలుగ జ స్తున్నది. స్వచ్చంద సేనా సంస్థలు 

నడిపే సాంఘిక సంజేవు సంస్థలలో గల య్రీలకు వారి అవశ్యకతను, 

ఆస కి నిబటి వారికి శిక్షణనిచ్చి అ$8 క సంరత,ణను కలుగజే స స్తున్నాయి, 

సంకి ప విధ్యాకోర్సులు 
Whee అటే | 

చాలామంది శ్రీలు తమ జీవనోపాధిని తామే సంపాడించుకో 

వలసిన పరిస్థితులలో ఉంటారు. కాసి అటువంటి అవసరంగల (పతీ 

ఒక్క-రూ ఉద్యోగా క్ర రత పొందడంలేదు. అంతేకాక మహిళలకు, బాల 

చబావిక లకు ఏర్పాటు వేసిన విద్య, ఆరోగ్య సం వేమ కార్యక్రమాలకు 

అనుభవంగల ప్ర్రీలను సయమించవలసిన ఆవశ్యకత ఏర్పడుతోంది. కాస్ 

ఇల్ల న వీ ॥ వ్, వ ఆల ర్స్స విద్యా ర్హ్రతగల ఆలు లభించడం లేదు. కనుక త్రులకు కనిన 

విద్యా రతను కలుగ చేయడాసికి కేంద సాంఘిక సంత్నమ సంస్థ 

సంశ్నీప్ప విద్యా కోర్సులు, రక్ష కాకా కేం[డాలు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ఆవ. 

కాశం వల్ల శ్రీలు రెండు లేదా మూడు సంవత్సరాలలో కనీస విద్యా 

.ర్వృతను పాొందగలుగుతున్నారు. దీనిద్వారా ఫ్కు (పాథమిక వాఠథాల. 

లలో ఉపాధ్యాయులు, (గాౌమసేవికలు, మరం్మత్రెసానులు, ఆయాలు 

మొదలె న ఉదోోగా రతలను వొందగలుగుతున్నారు. 
a. రె ఇ 

ఈ పథకంవల్ల 20-85 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సుగల అధిక 

సంఖ్యాక ప్ర్రులు నూధ్య మిక లేదా ఉన్నత పాఠశాల పకీ కులకు హాజరు 

కాగలుగుతున్నారు. ఈ సంశ్నీ ప్త ప్త విద్యా క ర్సులో చేరాలంపే ఈ 

కింది అ మ రృ్యతలను పొండి ఉండాలి. 

lL. సంవ్న్ప్త విద్యా కోర్సులను నడిపే యూనిట్లు ఒకే సమయంలో 

కనీసం 25 మంది విద్యార్థులకు వసతినియగలిగందిగా ఉండాలి. రెండు 

పూర్తి సంవత్సరాలలో కసపిస విద్యా of తను సంపాదించుకోగలిగోలా 

ఉండాలి, 
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2, ఈ కోర్సులో చేరడాని! 25-80 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు 

ఉండాలి, 
3 

ల. ఉన్నత పాఠశాల పరీశుకు హాజరుకావాలం'కే 4 లేదా 5 వ తరగతి. 
గాని, మాధ్యమిక పాఠ శాల పరీతకు పోజరుకావాలంశే కి లేదా . 

4 వ తరగతిగాని చదివి ఉండాలి. 

4, ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితులలో ఉన్న వారు, ఆర్థికంగా ఒకరిమోద 

ఆధారపడి జీవిస్తున్నవారు, వెంటనే ఉద్యోగాన్ని చేపట్టడానికి 

తయారుగా ఉన్నవారికి ఈ కోర్సులో చేరడానికి ఎక్కువ 
(పాముఖ్యతేనిస్తారు. . 

5. [(గామాణ |ప్రాంతాలనుండి వచ్చే య్రీలకు ఎక్కువ (ప్రాముఖ్యత 

నిసారు. | 

పంచవర్ష (ప్రణాళికలలో (స్రీ సంవేము సేవల (ప్రాముఖ్యతను 
గుర్తించి పెద్ద 'నలంతాలలో (గాంటులను కేటాయించడం జరుగుతుంది. 

కెద అరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ కుటుంబ నియంత్రణా పథకాలను చేశ 

మంతటా (పవేశ వెట్టి జనాభా పెళుగుదలను అరికట్టడ మే కాక ప్రల 

ఆరోగ్యాన్ని సంరవ్నీంచి ఆయుః [పమాణాలను, ఆ ఆరోగ్యాన్ని చెంచ 

దానికి దోహ దం చేస్తుంది. శ్రే సం తేమార్భమై ప్రేలకు ఈ కింద 

చేరొ-న్న సేవలను ఏర్పాటుచేయడం జరుగుతుంది, 

1. సాంఘిక, ఆర్ధిక సం మేము కార్యక మాలు, వికలాంగులు, అశ కత 

చెందిన త్రులకు (ప్రత్యేక సంతకము సేవలు, 

ల్సి ఉద్యోగాలు చేసు సున్న మహిళలకు వసతి సౌకర్యాన్ని వర్పాటు 

చేయడం, 

లీ. మహిళలందరూ ఒకచోట సమావేశమై వముహళొ మండలులను 

ఏర్పాటుచేసుకుని వినోద, విజ్ఞాన, సాంస్కృతిక కార్య[క్రమూలను 

జరువుకోవడంలో | సహాయం చేయడం. 

4. వసతి, సంరతణ క లుగ జేసే స్వచ్చంద సంతేమ స సంస్థలు దిక్కులేని 

ప్రక వసతే సౌకర్యాలను కల్పించడం. 
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క, మహిళలకు వారసత్వ వాక్కు, అ స్త హక్కు, విడాకులు మొదలై న 
వ్యవహారాలను చూడటానికి న్యాయస సహాయం అందజేయడం, ..... : 

6. మహేళీలకు సాంఘీక విద్యా కేం చాలు ఏర్పరచడం, నిరయరాస్యు 

లైన మహిళలకు కనీసం ఉత్తరాలు చదువుకో గలిగే స్థాయివరకూ 
విద్య నేర్పడం, పొరసత్యానికి సంబంధించిన థిక్షణ ఇవ్వడం, 

సాంఘీక జీవనంలో సర్పుబాటు చేసుకోవడానికి సహాయం చేయడం, 

కొన్ని శతాబ్లాలనుండి భారతదేశంలో ఆడపిల్లల విద్యపట్ల 

అశద్దవహించడం జరగింది. 1959 వ సంవత్సరంలో నేవనల్ కౌన్సిల్ 

ఆస్ ఉమన్ ఎ ఎడ్యు శేషన్” సి (National Council of women’s 

education) కేంద (పభుత్వం స్యా స్తాపించింది. ఈ సంస్థ బాలికల, శ్రీల 

విద్యాభివృద్ధికి అనేక పథకాలను శయారు చేయడం జరిగింది. అంతేకాక 

మహాళీల్క, బొలల విద్యాపథ కాలు సంతృప్ప ఫ్ కరంగా ఆర్థిక సహాయాన్ని 

పొందే ౫ బాధ్యతను కూడా ఈ సంస్థ చేపట్టింది. 

"రండు, మూడో పంచవర్ష "పణాళిక లలో శ్రీ విద్యాభివృద్ధి కె. 

పక్వేక విద్యా పథ క్షాలను వర్చాటు చేయడం జ3గింది, అంతేకాక 

అనేక రకాలైవ స్కాలర్ షీప్లను కూజా మంజూరు చేయడం జరిగింది, 

అనేక బాలికల పాఠశాలలను నిర్మించి ఆ పాఠశాలలకు గృహవసతి 

సౌకర్యాలను వర్పాబుచేయడ మేకాక [గామాణ పాఠశాలలలో పనిచేసే 

చుహళా ఉపాధ్యాయులకు గృహవసతి సాక ర్యాలలకు ఏర్పర దడంకూడా 

జరిగింది. బాలికలకు, మహిళలకు ఉచిత విద్యా సౌకర్యాలను కూడా 

(ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది. 

Ey సంక్షైవు సవా సంస్థలు 
యీ సంతేమ శే నెనా. సంస్థలు . రెండు. రకాలు, ల 

గ చిన్నచిన్న (ప్రాంతీయ సంస్థలు, ఇప్ అనాధ గృహాలు, వితంతు 

గృహాలు మొదనైైనవి. ఇవి ఆ పత్యేక సమస్యలుగల ్రీలకు 
సంవేమ సేవా "బాధ్యతను పత్యవంగా వహిస్తాయి. 

2. విస్తృత ప్రాంతాలలో కృషీ. చేసే సంస్థలు. ఇవి ముఖ్యంగా (స్రీ శ్రీల 

అభివృద్ధి పథకాలను (పజలందరికీ తెలియ జేస్తాయి. అంతేకాక అనేక 
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శ్రీ సంవేమ సంస్థలను కూడా నిర్వహిస్తాయి. (పాంతీయ సంకేమ 
సేవా సంస్థలలో ఆర్థిక సహాయం కూడా చేసారు. ఇటువంటి సంస్థ 

లలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగినవి ఆలా 

[గన . ఆల్ ఇండియా ఉమన్స్ కాన్ఫ రన్స్ 

(All India Women’s Conference) 
2, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఉమన్ ఇన్ ఇండియా 

(National Council of Woman in India) 
కి, అసోసియేషన్ ఫర్ మోరల్ అండ్ సోవల్ హైజిన్ ఇన్, 

ఇండియా 

(Association for Moral and Social! Hygiene in 
India) 

4. యంగ్ ఉమన్స్ (కీస్టియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 

(Young Women’s Christian Association of India) 
5, కస్తూర్చా గాంధీ నేషనల్ మెమోరియల్ (ట్స్ 

(Kasthurbha Gandhi National Memorial Trust) J 
మొదలై నవి. 

చేసన నల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఉమున్స్ కాన్ఫరెన్స్ 
1925 లో స్థావీచడ డం జరిగింది. దీని ముఖ్యోశ దేశ మేమంకే --- 

1. భారత దేశంలో గల అన్ని జాతుల, మతాలకు చెందివ శ్రీలను 

సమన్వయ పరచడం. 

ల్, భారత చేశ స్త్రీ లను, శిశువులను, సాంఘిక, పొర, 8, విద్యా 

రంగాలలో తృవృద్ధ పరచడం. 

8. ేశాలలోగల జాతీయ, పాంతీయ వ్యవస్థల మధ్య సమన్వయాన్ని 

ఇంపొందించడం. 

1935 నాటికి ఈ కౌన్సిల్లో 12 విభాగాలున్నాయి. అఫోసి 

యేవన్ ఫర్ మోరల్ అండ్ సోషల్ పాజిన్ ఇన్ ఇండియా, భారత్ 

స్కౌట్ అండ్ (డ్స్ శ్ర్రైన్డ్ నర్సన్ అసోసియేవన్ మొదలగు 

వాటితో ఈ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఉమన్. కాన్ఫరెన్స్ చేరడం జరి 

గింది. దీని కంద్ర కార్యాలయం ఢిల్లీలో ఉంది, 
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ఆల్ ఇండియరా ఉమున్స్ కాన్ఫరెన్స్ - 

ఆల్ ఇండియా ఉమన్ కాన్ఫరెన్స్ 1529 లో స్థాపించబడింది. 

దీని ముఖ్యో దేశం ప్రల శిశంవ్రుల సంకేమ సేవలను సర్పాటుచేయడు., 

ఇది సంవత్సేరాని కొకసారి సమావేశ మవుతుంది, ఈ సంస్థ వసూ 

గ్ఫృహోలు, నర్సరీ పాఠశాలలు, పాలశేం[చాలు, సహకార సంఘాలు 

నిర్వహిస్తున్నది. 1955 నాటికి ఈ కాన్ఫరెన్స్ దేశం మొత్తంమాద 

శీ6 (పథాన శాఖలు, 200 సహాయక శాఖలు కలిగిఉన్నది. 

యింగ్ ఉవున్స్ (కిష్టియున్ అసోసియేషన్ 
ఈ స సంస్థ 1905 లో స్థసించబడంది. బ్రది శ్రీలకు, బాలికలకు 

సంకేమ కార్యక్రమాలను ఏర్పరచడం, విద్యా సౌకర్యాలను కలుగ 

జేయడం మొదలైన కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. 

కస్తూర్భా గాంధీ మెమోరియల్ (టస్ట్ 
ఈ సంస్థను 1945 లో స్థాపించడం జరిగింది. దీని ముఖ్యోనేశం- 

lL. భారతదేశంలో గల లః శిశువుల సం మెమార్డ్య మె అ నేక సంగమ 

కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం, 

౨. వారికి అనేక సంవేవు సంస్థలను స్థాపించడం. 
తి. [గామాణ (స్రీలకు శిక్ష కా కార్యక్ర శమాలను దర్పరచడం,. 

ఈ సంస్థ తన ఆశయ సిద్ధికి [గామాలలో అనేక నీతుణా శేందా 

లను ఏర్పరచి (స్త్రీలను గామ. సేవకులుగా తయారుచేస్తున్నది. అనేక 

[గామాణ సంవేవు "శేయ్యదాలను స్థాపించింది. నికర గృహాలు, విద్యా 

శకేండాలు, [పసూతి గృహోలు మొదలైన, సంస్థలను నడుపుచున్న ది. 

ఈవిధంగా ఈ సంస్థలు (స్రీ సం కేమానికి అనేక విధాలైన సేవలు 

అందించడం జరుగుతున్నది. 

: ఉద్యోగాలలో “స్తీ గిలక: ప్రత్యేక సంర శుక చర్యలు (ప్రవేశ 

“పెట్టడం కూడా జరిగింది. 1960 వ సంవత్సరంలో 8. ౧ లక్షల స్త్రీలు 

కర్మాగార ఉద్యోగాలలో నియమితులైనారు.. 1948 కరాగ్తార. 

చట్టంలో న్ని కార్మికుల. పిల్లలకు శిశు. గృహోలు తెరిచారు, 
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6 సంవత్సరాల లోపు వయసుగల పీల్ల లను న్తీ)లు తమతో బాట 

కర్మాగారానికి తీసుకుని వెళ్ళి. ఈ శీను గృహాలలో ఉంచవచ్చు. 

అంతేకాక (పనూతి సౌకర్యాలను కూడా _ వఏర్పాబుచేయడం జరిగింది, 

1941 గనుల [పసూతి సౌక కర్య చట్టం; 1948 కారిక. భీమాచట్లం, 

1951 స్లాంకేవన్ కాక. చట్టం ముదలై న శాసనాలన్నీ కూడా 5 
సంతేమానితై (ప్రత్యేక అంశాలను కలిగిఉన్న వి. - భారత దేశంలో 
సాంఘిక సేనలు, సాంఘిక సంకేమ సేనల అభివృద్దికి స్వచ్చంద 

సంవేము సంస్థలు తమవంతు సేవలను నిర్వహేస్తున్నవి. సండేమ శాస 
నాలను (వవేచి టడం, పాఠశాలలను స్థాపించడం, అనాధా[శమాలను, 
దేవా సదనాలను, వితంతు గృహాలను సాపీంచడం మొదల న కార్య 

కమాలన్నీ అధికంగా స్వచ్చంద సేనా సంస్థలు, సంఘ స సండేము సేవ. 

కుల ద్వారానే జరి గేవి. / 
స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత భారత జేశంలో (ప్రీ సంవేమా 

నికె నలునై వుల నుంచి కృప. జరిగింది. భారత రాజు గం (ప్రకారం 

భారత దేశం ప్రజాసౌమ్య (పభుత(మని (పక దించారు. న్యాయం, సమా 

నత, స్వెచ్చ సాభాత్వం మొదలై న సూూతాలప్రై న ప్రజాసామ్య 

(పభుత్వ ఆధారపడి ఉంటుందని “తెలియజేశారు. రాజ్యాంగంలోగ్గల 

15 (పకరణ [పకారం మ్ v9 పురుషులకు సరిస సమాన మన హక్కులను, అవ 

కాశొలను కలుగ జేయడం జరిగింది. (పభుత్వం శ్ర్రులకు అదనంగా మరి 

కొన్ని (పత్యేక కార్య మాలను ఏర్పరచింది. రాజ్యాంగంలో (పక కటనలు 

క్కు 165, 16 |పకారం త్రి వురుష భేదాలు లేకుండా సమాజంలోగల 
[పతీ పౌరుడు, వెొరురాలు అన్ని హక్కులను, అవకాశాలను అనుభ 

వించడానికి. అ మ ధ తనుపొంది ఉన్నాడు అని ఉన్నది. భారత రాజ్యాంగం 

(పకారం ప్రవ పుకుషులతో సరిసమానమైన అవకాశాలను వర్పర 
చారు. తులు వుగువులతోపాటు అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందడానికి . 
గాను (స్రీలకు అన్ని రంగాలలోకూడా (ప్రత్యేకంగా అదనపు అవకాశా 
లను, సౌకర్యాలను కల్పించడం జరిగింది. అనేక సామాజిక శాసనాలను 
ప్రవేశ వెట్టి సమాజంలో త్రీ యొక్క- హక్కులను వెంవొందించి 
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తద్యారా ఆమె (ప్రతిపత్తి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. అంతేకాక విద్య, 

చె వైద్య సౌాక్ర ర్యాలు, ఆర్హిక సహాయం మొదలైన కార్యక్రమాలను ఏర్ప 

రచి అటు కుటుంబంలో నేకాక ఇటు సమాజంలో కూడా స జనాన్ని 

వింపొందింపచేయడం జరిగింది. త్ర సంకేమ శే నివా కార్యక్రమాలన్నీ 

ఒక కదానినో ఒకటి అంతః సంబంభాలను కలిగి ఉండట మేకాక ఒక సేవా 

కార్య కనుం [ప్రభావం వేరొక కార్య[(క్రమంవై (ప్రసరించడం కూడా కని 

పి స్తుంది. ఉదాహరణకు యంలో విద్యాభివృద్ధి కలుగ చేసినట్టయితే 

సామాజికంగా వారి అంత స స్తు పెరగడ మేకాక వారికి ఆర్థిక స్యాతం| త్రం 

కూడా లభి స్తుంది. అంతేశాక వారి ఆర “గ్యాభివృద్ది చెందటానికికూడా 
అవకాశం ఉంటుంది. దీనివలన త్ర కుటుంబంలోను, సమాజంలోను 

చురుకుగా పాలొనగలిగా శక్తి సామర్థ్యాలను సొందుతుంది. ఈ విధంగా 

యి ఒక రంగంలో అభివృద్ధి చేసినట్టయిన మిగతా రంగాలలో 

తనంతటతానే అభివృద్ది చెందడానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి, 

1929 వ సంవత్సరంలో ఆల్ బ్రండియా ఉమన్ ఎడ్యు కేవన్ 

ఫండ్ అసోసియేషన్ వర్పడింది. దీని సలహ్మోపకారం డిల్లీలో “వేడి 

ఇర్విన్ కాలేజ్ ౫. అనే చేరుతో గృహ విజ్ఞాన కళాశాల తేరువబడింది. 

దె యూనివర్శిటి ఎడ్యుకేషన్ (194క్సిలో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ 

కమిషన్ త్రీ విద్యావంతురాలవడంవన్ల గృహానికి, సమాజానికీ మేలు 

చేకూరుతుందని తెలిపింది. 1940 కార్మిక భీమా చట్టం (ప్రకారం త్రీ 

శార్భికులకు పురుష కార్మపలతా సరిసమానమైన వేతనం 
నిర్ణ యించారు, 

కొంతమంది త్ నిరకురాస్యులై. ఉద్యోగాలు చేయడానికి 

ఎటువంటి నీక్షుణను పొందిఉండటం లేదు. అటువంటి స్రీలకు ఆర్థిక 

స్వాతంత్ర్యం కలుగజేయడానికి (పభుత్వం [గామోణ నగర [ప్రాంతా 

లలో కూడా కొన్ని త్ర వృ_ తి విక్ష్ణా శేంద్రాలను ఏర్పాటుచేయశం 

జరిగింది, 

పునరావాస కార్యక్రమాల మం|క్రివర్హం, భారతప్రభుత్వం _ 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చినలెరువాలి. కొన్ని శిక్షణా శార్య క్రమాలను వ్య 
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కంగా త్రీలో సర్పాటుశేయడం జరిగింది. అల్లికలు, అద్ద కాలు, 

బుట్టలు అల్లడం, నూలు వడకటం, ఎంబాయిడరీ, పళ్ళను నిలువ 

చేయడం మొదలైన వాటిలో స్త్రీలకు శితణ ఇస్తున్నారు. 1949-50 

నాటికి ఇటువంటి విక్షణా శేం[దాలు 93 ఉన్నయి. అం తేకాక చేతి 

పనులలో శిక్షణ ఇచ్చే "కేర్యదాలను [వారంభింవారు. ఇల్ ఇండియా 

హోండీ (తాఫ్ట్స్ బోర్హ్ (All India Handy Crafts Board), ఆల్ 

ఇండియా విలేజ్ ఇండస్టీ 9న్ బోర్డ్ (All 10612 Village Industries 

Board) వివిధ పరిశమలలో శిక్షణా శేం[డాలను ఏర్పరచినవి. కుటీర 

పర్మిశమలకు, చిన్నతరహా పరిశేమలకు, చేతిపనులకు |[పోత్సాహోన్ని 

కలుగజేయడమే కాక ఆయా పర్మి శ్రమలలో స్రీలకు ఉద్య|ోగావ 

కాశాలను ఏర్పాటుచేయడం కూడా జరిగింది, 

195కి లో కేంద సాంఘిక సంచేమ సంస్థ పట్టణ కుటుంబ 

సంవెమ పథకాన్ని (ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం (ప్రకారం తక్కువ అదా 
యంగల పట్టణ కుటుంబ ప్రైలకు ఆర్థీ క సహాయం చేయబడింది, పారి 

(శౌమిక వాడలు ఏర్పడి నగర (పాంతాలలో చిన్నతరహా పర్మిశమలను 

నెలకొల్పారు. ఈ పర్మిశమలలో సుమారు $00 మంది (ప్ర్రీలను నియ 

మించడం జరిగింది. ఈ పరిశ్రమలలో (ప్రతీ కార్భికురాలు రోజుకు 150 
వై సలు సంపాదించుకోగలదు. రెండో పంచవర్ష (ప్రణాళిక నాటికి ఇటు 

వంటివి 20 యూనిట్లను స్థాపించి 10,000 కుటుంబాలకు సౌకర్యం కలుగ 

జేశారు. రెండో పంచవర్ష [పణాళకా "కాలంలో శేంద సాంఘిక 

సంవ్నేమ సంస్థ మహిళా సంతేవు కార్యక మాలను వర్వాటు చేయడానికి 

66 వెలట్ సంతేమ వి సృత (పాజక్టులను నెలకొల్పింది. ఇందులో 

ముఖ్య మైన కార్యక్రమాలు సొంఘికి ఏద్య కుట్టు తరగతులు, సాంస్క 

తిక, వినోద సౌకర్యాలు మొదలై నవి, చాలా(డిలు, వచేతిపనుల 

శేం[దాలు అన్ని (వాజక్ట్ల ద్యారా సడుపబడుతున్నాయి.. నమూడో 

పంచవర్ష (పణాళిక నాటికి ఈ (పాజక్ట్ర్ల సంఖ్య 65 కు పెరిగింది. 

(గామోణ [ప్రాంతాలలో స్త్రీ సంశ్నేము కార్యక్రమాలు, అనేక. 
న క ఎల్ల టాం ల ఆ రు అర్య అ 

(పభుత్వ అ సంవేవు విభాగాలు, . శేంద సొంఖుక సంతేను గంట్ల 



కుటుంబం, (స్రీ, శిశు సంకేమ సేవలు 111 

(గామాణాభివృద్ధి విభాగాలు, స్వచ్చంద చనా సంస్థల ద్యారా వర్పరచ 

ఉ త్తర పేక్ [గామాణ పాంతాలలో త్రీ సంకేము విళాగం 

1987 లో కాంగైస్ మం|త్రివర్లం ద్వారా ఆరంభమెంది. [పతి జిల్లా 

లోను 15 మంది [గామసే సేవకలు నియమిచులై వారు. [పతి [గామ చెవికకు 

మూడు లేదా నాలుగు గామాల శ్రీ సండేమ కార్యక్రమాలను పర్య 

వేచ్నీంచే బాధ్యతే శేంద సాంఘిక సంకేమ సంస్థ (గామాణ [పాంతా 

లలో 5 "న్ని త్ర స సండేము కార్యక్రమ విభాగాలను నెలకొల్పింది. అవి 

వవంకు — 

L. స్వతస్పిద్ధ మైన సంకేమ వి స్ఫృత (పాజ్మో జెక్ 

2, సముదాయ రల లూ సంతేమ మీ స్స పాజ్మో 

కీ. మహిళొమండలములు లేదా స్వచ్చంద జీవా సంస స్థలద్వారా నడిపే 

సుజన కార్య[కమాలు, 

4. కుటుంబ, గిశు సంవేవు (పా జెక్టులు 

1954 వ సంవత్సరం లు నలరు 9 వ తేదీన మొట్టముదటి 

[గామాణ సంషేమ వి సృృత ప్రాజెక్టు నెలక "ల్పబడింది. ఈ (పా జెప్ట 

ముఖ్యంగా శ్రీలు, శిశువుల సంచేమంపోస ౦ ఏర్పరచారు. శిశుగ్భహోలు, 

పాథమిక పాఠశాలలను నడిపే చాల్వాడిలు, వ యోజనవిద్య, సాంఘీక 

విద్య, పాథమిక వైద్య సౌక ర్యాలు, (పసూతి సాక ర్యాలు, కళలు, చేతి 

పనులు, సాంస్కృతిక, వినోద కార్యక్రమాలను ఈ ప్రా జెస్టేలు వర్పాటు 

చేయడం జరిగింది. (పతీ శేందంలోను ఒక [గామ సేవిక, ఒక (కాఫ్ 
రు 

ఇన్స్ట్రక్టర్, దాయ మొదలై న వారితో ఒక సిబ్బందికూడా వర్పాటు 

చేయబడింది. ఈ సిబ్బంది ఒక ముఖ్య 'సేవిక పర్యవేతుణలో ఉంటుంది. 

మొదటి. పంచవర్ష (పణాళీకనాటికి ఇటువంటి |ప్రాజెక్టీలు 

౨9౨ నెలకొ ల్పబజ్డాయి. ఈ (వా జెప్టలలో 1,150 శేం_్రాలను ఏర్పాటు. 
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చేశారు. ఈ శేందాలు మొత్తం 600 (గామాలకు సంతేమ కార్య 
కమాలను నిర్వహాంచడం జరిగింది, ఈ కార్యక్రమాలకు అయిన 

ఖర్చును 12:6: రి నిప్ప తి కిలో శేంద సాంఘిక సండేమ సంస, 

DE (పభుత్వం, ఫ్లాక్ స్థాయి వరుసగా భరించడం జరుగుతున్నది, రెండో 

పంచవర్ష (పణాళీక నాటీకి ఈ (పా చెక్టుల సంఖ్య 714కు పెరిగింది, 

1961 వ సంవత్సరంలో ఈ [ప్రాజెక్టులు చేసే సంతకము కార్య[కమాలను 
మహిళా మండలులు, స్వచ్చంద సేవా సంస్థ లకు ఇవ్వడ మెంది. దీనికి 

అయ్యే ఖర్చు సంవత్సరానికి షుమారు శీ,200 రూపాయలు, దీనిలో 

75 శాతం కేంద 5 సాంఘీక. సంతేమ సంస్త భరిస్తుంది. మిగిలినశాతం 

స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు భరించడం జరిగింది. మహళా మండలులు, 

చంద సేనా సంస్థలు అంత సంతృప్వి కరంగా తవు బాధ్యతే లను 

నెరవేర్చ లేకపోయినవి. కనుక మరల ఈ బాధ్యతను (ప్రాజెస్టేలు 
వహించడం ఆరంభమయింది. 

నే సంవేమ కార్యక్రమా మాలలో సాధారణ స్త్రీలేకాక (ప త్యేక 

సమస్యలు గల సీ లక్ష రూడజా (ప్రత్యేక న్ సం వేమ కార్య (క మాలు 

ఏర్పాబుచేయడం జకెగింది, అనేక మంది స్త్రీలు, ఇ బాలికలు సమాజంలో 

మాసానికి గురిఅయి అనేక సామాజిక్, నై లిక అర్థ క సమసంలకు 

లోనవడం జరుగుతున్నది. అటువంటి స్రీలు సాధారణంగా నైతిక 

(పమాదాలకు లొంగిపోయిన వారుగాసీ, నేరస్తు లుగా గాసి ఆర్షికంగా 

ఇతరులనై ' ఆధారపడినవారుగా గానీ, వితంతువులుగానీ ' లేదా 
శాకీరకంగా, మానసికంగా వికలత్వం పొందినవారు గాని అయి 
ఉంటారు. . 

సాధారణ-గా సాంఘిక, ఆర్థెక కారణాల (పోద్బలంవలన స్త్రీలు 

వ్యభిచారిణు'లుగా మారడం జరుగుతున్నది. - నీ స్త్రీలలో ఈ సాంఘీక, 
నైతిక పతశాన్ని; “తొలగించడానికి 1356 వ సంవత్సరంలో అవిసీతి 
సవర్శనా నిరూ తన చట్టం (Suppression of Immoral traffic 
Act) (ప్రవేశ పెట్టబడింది. సమాజ బె డార్జన్యానికి బలైపోయిన _న్ఫీలను 

_సంరవ్నీంచడోనిక్రి “దేశం నలుమూలలా. E) సంరక్షక గృహాలను 
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కుటుంబం వీ తిక సం శేమసేవలు | నలి మేం 

స్థాపించాలని నిర్ణయించడం జకిగింది. అసోసియేవన్ ' ఫర్ _ మోరల్ 
లండ్. సోషల్ సాజిన్ ఇన్ ఇండియా (5500126402 for Moral 

and Social Hygiene in India) అనే సంస్థ సమాజంతో "పాంఘీక, 

నైతిక ఆరో గాన్ని భ దపర చడానికి వర్పరచబడింది. ఈ: సంస్థ ఢిల్లీలో 

ఒక సంరతణా గృహాన్ని స్థాపించింది. సామాజికంగా, నై తికంగా పతనం 

చెందిన స్ర్రులను ఈ గృహోలలో చేర్చి చారి పునరావాస. బాధ్యతను 

స్వీకరి రించడం జరిగింది. ఈ గృహాలలో గృహ విజ్ఞానంలో విక్షుణు ఉన్నత. 

విద్య నేర్పడం జరుగుతుంది. ఈ గృహాలలో చేరిన శ్రీలను తమ 

కుటుంబ సభ్యుల హోమో షతాలమోద వారిని తిరిగి తమ కుటుంబాలకు 

పంపడం జరుగుతుంది. లేదా ఉన్నత ఏద్య 'వృ త్తి శికణ పొందిన తరు 

వాత, తేమ స్వశే కి కిమోాద తాము జీవించగలిగే శక్తిని పొందినపుడు 

లేదా వివాహంకాని స్రీలకు వివాహాలు చేసిన తరువాత వారిని ఈ 

గృహోలనుంచి విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తరువాత కొన్ని 

రోజులు వారి, వ్ పర్యవెతుణ జకువుతారు,. 

"దేశనవ్నా పంగా గల రాష్ట్ర వంటా (V agraints Acts) 

చట్టాల (ప్రకారం భయ టనచే సె త్రీలను, చాలికలనుకూణా వేంగంట్స్ 

గృహాలలో చేర్చుతారు. (బై (మా లకు, బాలిక లకు (ప కేక గృహాలను ఏర్ప 

రచి అందులో నారికి విద న వృ త్తి శిక్షణ ఇస్తారు. ఈ గృహాలలో 

త్ర్లు ఉండవలసిన కాలం నిర్ణయించ లేదు. వారు విద్య గాస్ వృత్తి 

శిక్షణగానీ పూ రె చేసుకున్న తరువాత నెలకు 50 రూపాయలు ఆర్జించ 

నక్త సామ్య భగ్న వొందినవుడు వారిని ఈ గృహాలనుంచి విడుదల 

చస్తాడు. వివాహం కాని శ్రీలు, బాలికలకు సాధ్యమయినంతవరకూ 

వారికి తగిన యునకులు లభి స్తే వివాహంచేసి విడుదల చేయడం జరుగు 

తుంది. వివాహమైన ప్ర గలను భ్ రృలు హోమో ష్మత్రం ఇ స్వే స వారిని విడు 
అత 

దల చేయడం జరుగుతుంది, అజేః విధంగా కుటుంబంలో వ సభ్యులై నా 
ఓ 

వచ్చి ఆ గృహంలో గల బైల బాధ్యతను వహిసామని హోమో ష తం 

® 
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ఇ 

కొంత కాలం పర్యవేక్షణ కూడా ఉంటుంది.. 

ఈవిధంగా . సంరత్ణ గృహాలనుంచి, సంస్క-రకణా నృహాలనుండి 

విడుదల అయిన శ్రీలకు సంస్థాగత సేవల ఆవశ్యక కత కూడా ఉన్ని, 

(పభుత్వ సంస్థాగత సేవలు, . స్వచ్చంద సంస్థాగత, సేవలు అనేకం 
నెలకొల్పడం "జరిగింది. త్ర్రులకు 'తాశ్కా-లిః “వసతి గృృహోలను 

ఏర్పరచడం అనేక తరహా. ఉత్ప త్తి త్రి వ్యవస్థి లను.. నెలకొ యడం . అవసర 

మైన స్రీలకు సహయం . చేయడానికి ప్రభుత్వం. కొన్ని (ప్రత్యేక 
ఏర్పాట్లను చేయడం - మొదలైన అనేళ శార్యో క్రమాలు చేశారు, 
రెండో పంచవర్ష ప్రణాళిక పూర యైనా! ఉత్ప త్రీకేందాలు, 

లీకి0 జిల్లా. వసతులు ఏర్పాటుచేయడం. జరగింది. 

స్తే ఆ స్రీలకు విడుదల, చేస్తారు. ఈ విధంగా విడుదలచేసిన త్రీలనై 

సంస్థల ద్వారా గ గురి కెంపును పొందాలి. 

' ఈనాడు (పభుత్వం సాంఘీక సంవ్నేమ, విభాగాలు, శేంద్ర 
సాంఘిక సంతేమ స సంస, ,న్మె సంవేమాని కై _కృవచేసే వవ సలక్రు, థి: త్రీ 

ట్ర థి సంస లకు ఆర్థిక. “సహాయం. అందజేస్తున్న ది, 

నెక పతనం = సాంఫిక' సంర కణ 
| పపంచంలో అనేక “చేశాలలో. వ్యభిచారాన్ని నిజే.ధిస్తూ 

చట్టాలను (పవేశ పెట్టడం జరిగింది. మన జేశంలో కూడా స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం నుండి చేశ్యావ్య శ్ర తిని అరీక ట్రడానికి వీవిధ రాహ్ట్రాలభాో వివిధ చట్టాలను రూవాందించారు.. అయినప్పటికీ ' ఈ సమస్య ఇప్పటికీ. త్మీవంగానే. ఉన్నది. 'ది అసోసియీవన్ 'ఫ ఫర్ సోషల్ అండ్ చూరల్ యోజిన్ (The association for social and moral hygiene) 

శః 
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6 వ సంవత్సరంలో పార్ల మెంట్ .ది స్మవెపన్, అఫ్ .. 
క బ్రిన్ ఉమన్ అండ్ గరల్, చట్టాన్ని (The 

Immoral traffic in women. and girls Act) 

* చట్టం బాలికలలోను, ఊతలలోను అవినీతి (వవర్హ 

నికి వర్పరచబడింది. ఈ చట్టంవల్ల వేశ్యాగ్భహాల 

యడం సనిపే.ధించబడినది. అంతేకాక వేశ్య? విటులు 

౮ శితొస్థలని నిర్ణయించబడింది. . ఈ చట్టంవల్ల 

తాలు కలిగినాయి. కానీ (ప్రజల, సహకారం లేకుండా 

రాలు. సఫలకృతం. కాజూలవు. . కనుక వేశ్యావృత్తి 

ఎను (ప్రజలకు బోధించి వారిలో వైతన్యం తేవాలి... .. 

క్రీవల్ల సుఖవ్యాధులు వ్యాపిస్తాయి. ఇవ, అంటు 

వ్యాధులకు గురి అయిన యః పురుషులకు జన్మించిన 

నూనసిక పిక కల త్వాన్ని పొందుతారు. కనుక ఈ 

గాలి. ఈ వ్యాధులను అరికట్టాలం'ే ప్రస్తుతం ఈ 

ధపడుతున్న రోగులకు చిక్రిత్సా శార్య క్రమాలను 

ఈ వ్యాధులను నిరోధించాలం శే వేశ్యావృ_ తిని 

క్యేలకు. తరచు నె నైద్య పరీక్షలు చేయించవలె. వేశ్యా 

, గనేరియా మొదలైన సుఖవ్యాధులు వ్యాపీస్తునా స్ప 

లి౫ నష్టాలను ప్రజలకు తెలియ 'జేయాలి. పాఠశాల 

)ద్యా తరగతులను, తదితర పాఠ్యభాగాలతో పాటు 

ఏద్య? ఉదో గావ కాళాలను కలుగజేయాలి.. వరకట్న 

ణకు నస్. జరపాలి. వితంతు వునర్వివాహాలను పళ్ళ 

నక సనుస్యలపట్ల (పజల దృక్పథాన్ని మార్చాలి. య్ 

రిక్ భ|దతిను కోలిగించవలసిన అవసరం ఎంతే నా 

వునరావాసం కల్పించడానికి, రతుణం సంరతణ, ఆర, 

కుటానికి సమాజ సంతేవు సంస్థలు ముఖ్య మై మున పాత్రను 

ంహుంది. న్ తిక (ప్రమాదానికి గురైన త్రీలకు వెంటనే 
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వసతి సౌకర్యాలను కల్పించి,. వేశ్యావృ త్తిని చేపక్షై ప్రమాదం నుంచి 
తప్పించి వారికీ, ఆశ్రయ, మివ్యడానికీ ర్సెస్టన్ గృహాలను నెలకొల్పడం 

జరిగినది. ఈవిధంగా స సమస్యలకులో నై నైన స్ర్రల భ విష్య త్వ చును 'నిర సంచ 

వరకు ఆ యాలను ఈ కేందాలలో తావ, లిక ఉంచుతారు. 

తరువాత వీరిని,.వంసటరణ సంస్థ్టలలోగానీ లేదా సంరతుణా నృహేలలో 

గాని ఉంచడం జరుగుతుంది. శ గృ హాఅలో | క్షీ మ్రల లకు నే తిక బోధన, 

మత సంబంధమైన బోధనలను చేస్తారు. వారికి కొన్ని వృత తులలో 
ధిక్ణ ఇవ్వడరకూడా జరుగుతుంది. మనదేశంలో. సేవాసదనాలు, య్ 

సదనాలు ఈ రంగంలో చాలా కృషి చే సున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఈ. 

విషయంలో సంజేమ కార్యకర్తలు 5 కూడా కొంతవరకూ తోడ్చడం . 
తున్నారు. . 

ఇంగ్ల ండ్ లోని, నె నె తిక, సాంఘీక స్వాస్థ్య సంఘం అడుగుజాడ 
లలో 1875 వ సంవత్సరంలో భారత దేశంలో భారత నె నె తక, సాంఘిక, 

న్వాస్థ స్య సంఘాన్ని (ప్రారంభించారు. , '1928 వ సంవత్సరంలో ఈ సంస్థ 

స్వతర్మత సంస్థగా రూపొందింది. "ఇచే భారత నె తిక, సాంఘీక స్వొాస్థ 
సంస్థగా చేరు వ పొందింది. దీని ఉప స సంఘాలు అనేక రాష్ట్రాల రాజధాను 
లలో ఉన్నాయి. ఇది (పభుత్వ స సంస్థ కాదు. స్వతంత్ర సంస్థ ._ ఈ సంస్థ 
(పతి సంవత్సరం సమావేళ్లాలు జరి ప వేశ్యావృత్తి తి వలన ఉత్పన్నమయ్యే 
త్మీవ దుష్ఫలితాలను గురించి | పజలక తెలియబరుస్తూ ఉంటుంది. దీని 
కృషివల్ల అనేక రాష్ట్రాల లో వేశ్యావృ శ్తీ తి నిషేధ చట్టాలు ప్రవేశ 
పెట్టడం జరిగింది, 1950 వ సంవత్సరం తరువాత ఈ సంఘం నిర్షిష్ణమైన 
త్రీ సం౧కేమ కార్య క్రమాలను చేపట్టడం జరిగింది. వ్యభిచార నిరూ అ. 
నకు సంబంధించిన. పకశ్టో, 'ధనలు జరపడం, వేశ్యా నిర్ఫూలనకుగానూ 
అనేక శాసనాలను" రూపొందించడం, - శాసనాలను ప్రవేశేవెట్టడానికి, 
అమలు జరపడానికి వభుత్వంతో సహక నరించడం, ప్రజారో “Ng, వైద్య, 
కార్యక్ర క్రమాలను చేపట్టడం, .. .వునరావాస.. సాక రాకలను కల్పించడం 
"మొదలై న “కార్య క్రమాలను. ఈ స సంస్థ | చేపట్టింది... 



టం, త్ర నికు సండేమీ వలు 117 

గ స్త్రలకం వసతి సౌకర్యాలు 

నగరాలలోను, పారి శామిక ప్రాంతాలలోను ఉదో్టగాన 

౨ ఎక్కువ సంఖ్యలో అభివృద్ధి చెందడంవల్ల అధిక సంఖ్యాక 

తమ కుటుం బాలను, గృహోలను "పడిచి ఉద ద్యోగం కోసం దూర 

"లలో ఒంటరిగా నివసించవలసిన అవశ్యకత నర్పడంతున్నది. 

ంటి పరిస్థితులలో వారికి సరెన సంరక్షణ కలుగజేయాలి. దిని 

సాంఘిక, న్ తిక సంరవతణను కలుగచేసి, చౌక ధరలో లభించే 

'అ్రహోలను ఉద్యోగ శ్రీల ప్రత్యేకంగా ఏశ్చాటు చేయాలి. 

(పాంతాలలో వసతి గృహాల సౌకర్యాలు చాలా తక్కు-వగా 

*యి, అంతే కాక బాలా ఖరీదులో ఉంటాయి. ఆవిధంగా లభ్య 

గృహాలలో సాంఘీక, నె తిక సంరతణ లభించడం కూడా కొన్ని 

మాలలో క్షష్టపకాతుంది. ఈవిధంగా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న, 

ఏ పట్టణాలలోను, నగరాలలోను చాలా సమస్యలకు గురికావలసి 

న్నది. కుటుంబం నుంచి తరలి ఉద్యోగార్భమె ఒంటరిగా నివసించ 

న అవసరం ఏర్పడ్డ త్రీ సాధారణంగా. తక్కువ వ్యయంతో 

కరా సౌకర్యాలు గల వసతిని పొందాలని అశిస్తు కనుక 

లలోను, నగరాలలోను ' ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఒంటరిగా 

ంచే శ్రీలకు భ|దతాయుత మైన, తక్కు-వ వ్యయంతో కూడిన 

"వసతులను ప్రభుత్వంగానీ, స్వచ్చంద సేవా సంస్థలుగాసీ ఏర్పాటు 

రాలి. . | ou 

యంగ్ ఉమన్ (క్రిష్టియన్ ఎ అసోసియేషన్ (Young Women’s 

ristian’s Association), అఖిల భారత త్రుల సభ (All India 

men’ ర్ Conference) మొద లై న సంకెమ సంస్థలు ఉద్యోగం 

ఎకుంటూ వంటరిగావున్న .. త్రులకు హాస సళ్ళను. చెలకొల్సి వాటిని 

వు భాధ్యతను స్వికరించాయి. కాస్ ఈ హోస్ట ళ్ళు. ఎక్కువ, నెలసరి 

గాయం గల శ్రులకు . మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నవి... తక్కువ 

సరి ఆడదాయంగల. ప్రల ఎటువంటి సౌకర్యాలు లభించడం లేదు. 
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కేంద సాంఘీక సంమెమ సంస్థ, సాంఘిక సంతేము మంతివర్హం 

దేశ శెవ్యా ప్ప పంగా గల మహేళల హాస కళ్ళు సక్రమంగా. పని చేయడానికి, 

ల సహాయాన్ని చేయడా నికి ఒక పథ కాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది, . 

ఈ పథకం (ప్రకారం. యంగ్ ఉమన్ (క్రిష్టియన్ అసోస్తియెపన్ , అఖిల | 

భారత ప సభ, తదితర త్త సంక్నేమ స సంస్థలు, త్రక్కు-వ అదాయంగల య్, 

ప్రీలకు ఆ అందుబాటులో ఉండేలాగ ప్రక్యేకంగా హా స సళ్ళను నెలక కొల్పడం 

జరగింది. కానీ ఈ హోస్ట స్టళ్ళు ఎక్కు-వగా అద్దె గృహోలలోచే నడుపు 

తున్నారు. 

సాధారణంగా భారత'దేశ సాంప్రదాయం: పకారం భారత'జేశ స్రీ యు 

ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న ప్పటికీ, . ఉన్నత . విద్యాధిశారురాలై. నప్పటికీ 
కొన్ని సనాతన ధర్మాలకు, సనాతన. జీవిత విధానానికీ అలవాటుపడి 

దానికే కట్టుబడి ఉంటుంది. అటువంటి జీవిత ఏిధానంభో ఒడుదుడుకులు 

వర్పడినట్ల బ్లయిశే ఆమె సామాజిక సర్దువాటులో లోపం వాటిల్లే (వమా 

దం ఉంది, ఎక్కువమంది. తనా సమష్టి కుటుంబాలనుంచి వచ్చినవారై 

కూజా ఉంటారు. కనుక ఈ, హోస్ట స్ట్రళ్ళను కుటుంబ వాతావరణాన్ని 

గురి రంపపు. తెనె చ్చేడిగా ఉండాలి అంతేకాక కోటుంబంలో లభ్యమయ్యే 

సంరక్షణా స్రూక్ర ర్యాలను శలుగటేశేవిగా కూడా ' ఉండాలి. ఈ వసతి 

గృహాలను నిర ప్తమెన క కట్టుడిట్టాలతో నడపాలి. కుటుంబంనుంచి వచ్చిన 

శ్రకిగానీ, బాలికకుగానీ కొ _త్తతరహో వ్య క్షు కలలతో సక్తుభాటు చేసుకోవ 

డంలో సమస్యలు చేశే తడానికి అవకాశం ఉంది. స్రీలు తమ కుటుం 

చొలలో గల పరిస్థీతులనుంచి పూర్తిగా వేకుగా గల వాతావరణంలో 

అడుగు పెట్టడం జరుసుతుంది.. కనుక 'ఉదో సగం: చేస్తున్న శ్రీ [ లకు ఏర్ప 

రోచే 'గృహవసతులు' “కేవలం నివాసయోగ్యంగా నేశాక కుటుంబ వాకా 

_వరణానికి అనుగుణంగా "వర్పాటు చేయాలి. లేకపోతే అమె-సరళ త్త 

“రకం వాతావరణానికి సర్దుబాటు చేసుకో లేక. అనేక రకాల న సమస్య 

'అకే గురి అవుతుంది, కనుక ఉద్యోగ ప్రీ న్వీలకు' వసతి గృహాలను: ఏర్పాటు. 

శీటప్రుడు - "ఈ కింది' విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకో వడం చాలా. 
అవసరం, FE . eT 
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కేంద సాంఘీక సంవేమ సంస్థ, సాంఘిక స్తంతేచు మం| త్రివర్లం 
చేశవ్యా ప్త పంగా గల మహిళల హోస సళ్ళు సక్రమంగా. పనిచేయడానికి, 

క. సహాయాన్ని చేయడాని! ఒక పథ కాన్ని ప్రవేశపెట్టడం. జరిగింది, 

ఈ పథకం ప్రకారం యంగ్ ఉమన్స్ (క్రిష్టియన్ అసోస్తియెపన్, అఖిల | 

భారత ప్ర సభ, తదితర త్రీ సంతేమ స సంస్థలు, తేక్కు-వ అదాయంగల 

శ్రీలకు ఆ అందుబాటులో ఉండేలాగ (ప్రత్యేకంగా హో స సళ్ళను చెలకె "ల్పడం 

జకగింది. కానీ ఈ హో హోస్ట ళ్ళు, ఎక్కువగా. అద్దె గృహాలలో నే నడువు 

తున్నారు. 

సాధారణంగా భారత'జేశ సాంప్రదాయం (పశారం భారత'టేశ కీ త్రై 

ఉదో గ్రగం చేసుకుంటున్న ప్ప టికీ, _ ఉన్నత సిద్యాధికారురా నప్పటికీ 

కొన్ని సనాతన ధర్మాలకు, సనాతన జీవిత విధానానికీ అలవాటుపడి ' 
దానికే కట్టుబడి ఉంటుంది. అటువంటి జీవిత విధానంలో ఒడుదుడుకులు 

ఏర్పడినట్లయితే ఆమె సామాజిక సర్దుభాటులో లోపం వాటిల్లే (వమా 

దం ఉంది. ఎక్కువమంది. తళా సమష్టి కుటుం చాలనుంచి వచ్చినవారై 

కూజా ఉంటారు, కనుక ఈ హోస్ట స్టళ్ళ్ను కుటుంబ _ వాతావరణాన్ని 

గురి పి పు తెచ్చేదిగా ఉండాలి అంతేకాక క్షోటుంబంలో లభ్యమయ్యే 

సంరక్షణా సౌకర్యాలను కలుగజేశేవిగా కూడా ' ఉండా లి ఈ. వసతి. 

గృహాలను. నిర హమెన క కొటుదిటాలతో నడపాలి. కోటుంబంనుంచి వచ్చిన 
686) — డు లు 

త్రీకీగానీ, బాలిక కుగాని క్రొ త్రీతీరహో వ్యక్తు కలలతో సర్షుబాటు చేసుకోవ 

డంలో సమస్యలు శేశే. తడానికి అవకాశం ఉంది. స్రీలు తమ కృటుం 

బాలలో గల సరిస్థితులనుంచి న్ గా వేరుగా గల వాతావరణంలో 

అడుగు" బెట్టడం" జరుగుతుంది. క 'ఉదో సగం: చే స్తున్న లకు నీర్ప 
రచే 'గృహవసతులు: కేవలం. నివాస యాగం భార కుటుంబ. వాతా 

వరణానికి అనుగుణంగా 'వర్ప్చాటు చేయాలి. . లేకపోతే ఆము" సకిక్ త్త. 
రకం వాతావరణానికి" సర్దుబోటు చేసుకోలేక: అనేక రకాల న సమస్య 

అక గురి రి అవుతుంది, | కనుక ఉదో ద్య త్రీ న్సీలకు ఏ వసతి త గృహాలను ఏర్పాటు 

లు అవసరం, ౧ బు 
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1. వ్యక్తిగత అవసరాలను కనుగొని వాటిని తీర్చడం, సామూహీక 
జీవితానికి అవకాశాన్ని క లుగ చేయడం; 

బి,  ఉద్యాగ త్రి నీల గృహవసతుల' దై డె నందిన కార్యక్రమాలలో అక్కడి 

తే పాస్టానేలాన చేయడం. 

క్ర. జలు కార కమాలు (న్రీల ఆస కి, ' అవసరాలనుబటి వర్వాటు 

చేయడం. లీ. . త్రి న . స స్ 

4. వ్యక్తిగత సమస్యలను హామ్మ-రించడానికి సహాయం చేయడం 
"మొదలై న లమ్మ్యూలను కలిగి ఉండాలి... 

ఉద్యోగ స్రీ నీల హాస్తళ్ళు వారు నివసించే. నాతావరణానకి, జీవన 

పరిస్థితులకు. అనుగుణంగా భవనాలను. నిర్భిం చాలి. ఆరోగ్యకరమైన, 

పరశు భమెన-. (పాంతాలలో నిర్మించి ఆటపాట లకు, తోటపనికి 

సాయంతపు వేళలలో బయట క కూర్చోవడా నికి వీలుగా సౌకర్యాలు 

కలిగించాలి.  రాకపోక సాక ర్యాలు సులభంగా లభించే శేందాలకు 

సమోొపంగా నిర్భించడం" మంచిది. 'అంే కాక వివిధ కార్యాలయాలకు, 

క రాస్రగా రాలక్రు కూడా అందు బాటులో ఉండే డేసదుపాయంగా ఉంటుంది. 

(పతీ. సంవత్సరం ఆ భవనాన్ని అవసరాన్నిబట్టి ' సాగుచేయడం, 

సున్నాలు, వెయింటింగ్సు, _వార్నిష్ - వేయడం, కొత్తవస్తువులను 
చేర్చడం మొదలై నవి చేయాలి. పతీ హో ప పోస్టల్ లోను ' అధమపకుం 

25 మంది (పేలు ఉండాలి. 100 మంది కంచే 'ఎక్కు-వమందికి (పవేశం 

'ఈయరాదు. ఒక గదిలో నలుగురికం'కు ఎక్కు-వమందిని 'శేర్చరాదు. 

(పతీ 8 మందికి ఒక స్నానాల గది ఛొప్పున వర్పాటువేయాలి.. (పతీ 

ల్ మంది సభ్యులకు కిక యోగ్యతను పొందిన ' మేటాన్ను నియ 

మించాలి. ' 50 మంది కంక ఎక్కు-వమంది సభ్యులుగల' హోస్ట్ర లలో 

"ఒక ప్యవేకుణాధికారీని' నియమించాలి. మ్మేటాన్ కనీస: విద్యా క్ల, రత 

మైతక్యళవన్ అయి "ఉండాలి. వయస్సు 25 సంవత్సరాలు వై చెబడి 

ఉండాలి. .. 

ప పళ్ళలో నివసించే ప్రక పొష్టిక. ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి. 

పక భ్రతను కలిగిఉండాలి. వంటగదిలో పనిచేశే సే సిబ్బంది పరిశళు భంగా 
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ఉండేలాగ చూడాలి. జేటకింగ్లో శిక్షణపొందిన వారిని వంటగది 

పర్య వేట ణాధి కారిగా నియమించాలి. 

తీ హోస్తలులోను ఒక గదిని వినోద కార్య క్రమాలు నిమి త్తం 

కేటాయించాలి. ఒక అతిధుల గదిని కూడా ఏర్పాటుచేసి, సభ్యుల 

బంధువులుగాసీ, న్నే హీతులుగాసీ వచ్చినట్లయి తే. వారిని ఈ అతెధుల 

గృహంలో కలుసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేయాలి. వినోద యాతలు, 

సాంస్క్బృతీక వినోద కార్యక్రమాలు, జాతీయ దినోత్సవాలు మొద 

లెన కార్య! కమాలను జరిపించాలి. వివిధ మతస్తులు డె దైవప్రార్థన జరును 

ఫోపడానికి సౌక ర్యాలను కలుగజేయాలి, . 

హోస్టలులోగల [పతీ ఒక్క- సభ్యురాలి . న్యక్షిగత శు లును 

జ్యాగత్త పరచాలి. -హోస్టలు కార్య|క్రమాలలో కలిగ మార్పాలను, 
చేర్పులను తెలియచేస్తూ రికార్డును నడపాలి. 

ఈ విధమైన సౌకర్యాలు, కట్టుదిట్టాలుగల. వసతి గృహాలను 

పట్టణాలలో ఉద్యోగాలు చేసుకొంటున్న శ్రేలకు ఏర్పాటు చేయడం 

జరుగుతున్నది. ఈ పథకం మొట్ట మొదట 1961 వ సంవత్సరంలో కేంద్ర 
సాంఘిక సంశ్నేమ సంస్థ ఆరంభించింది. _ సమాజంలోగల చెడు, హానికర 

మైన అంశాల నుండీ తలను సంరశీంచడమే ఈ హో హోస్తళ్ళ ముఖ్యో 
దేశం. అంతేకాక గృహవసతి కీ ఆహారం, .విటికి అయ్యె అత్యంత అధిక 

మైన ఖర్చుల నుండి య్ర్ ఉద్యోగులను సంరవ్నీంచడంకూడా ఈ పథకం 
ముభ్యోదేశం,. ఈ ] పథకంద్యారా. శేంద సాంఘీక సంశేను సంస్థ 1969 

నాటికి 167 గృహవసతి సౌకర్యాలను వర్పాలుచేసే స్వచ్చంద సేవా 
సంస్థలకు (గాంటులను మంజూరు చేసి ఆర్థిక సహాయం చేయడం జరిగింది, 

1972వ సంవత్సరంలో ఉద్యోగ స్రీలకు గృహవసతి సాకర్యా 
లను ఏర్పాటు జేయడానికి, వి స్ఫృతం. చేయడానికీ అనేక స్వచ్చంద 

సేవా సంస్థలకు (గ్రాంటులనివ్వడం జరిగింది. . ఈ పథకం (పకారం నెలకు 
800 రూపాయలు సంపాదించుకొంటున్న ప్రల ఈ గృహ వసతులు 
“అందుబాటులోకి వచ్చాయి. రిజిష్టరు చేయబడిన నీ త్ర సంకేము రంగంలో 
పనిచేసే స్వచ్చంద శ సనా సంస్థలన్ని టికీ ఆర్థిక అహాయం చేయడం జి 
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గింది. ఈ హోస్ట ళ్ళను నిక్భించడానికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చులో 75 

ఛాతం కేంద (పభుత్వం భరి స్తుంది. మిగతా 25 శాతం రాష్ట్ర) (ప్రభు 

త్యాలు గాన్, సంస్థలు గానీ లేడా రాష్ట్ర (పభుత్వం, సంస్థలూ రెండూ 

గానీ భరిస్తాయి. 1972-78 నుంచి 1979-80 వరకు 190 హోస్ట్ర ళ్ళను 

మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఈ హోస సళ్ళలో షుమారు 13, 284 ఉద్యో 

గినులు వసతి సౌక ర్యాన్ని పొందవచ్చు. 

(గాంటులను మంజూరు చేయడానికి వసతి గృహాలు కొన్ని పడ్గ 

తులను సంతృ ప్తీపరవాలి. అవి వవంకే -- 

1. జాతి, మతే, భాష మొదలై న భీదాభిపాయాలు లేకుండా అందరికీ 
ఈ గృహ వసతులతో (వవేశం ఉండాలి, 

2, సె సెద్యూల్డ్ జాతులకు, తెగలకు, గిరిజన ప్రాంతాలకు చెందిన య్రలకు 

(వ తేక |పాముఖ్యతే నివ్వాలి. 

లి, సభ్యుల నుండి వాలా తకష_వ అ'ధైను అంకే వారి నెల జీతంలో 

10 శాతం కంక ఎక్కువ తీస సుకోరాదు. 

1956 వ సంవత్సరం నుండీ కేంద సాంఘున్ సంజేవు సంస్థ ర 

వసతి గబ్రిహోలను నడిచే సంస్థలకు ఆర్థిక సహాయం చే స్తున్నది. 1977-78 

నాటిక 46 స్వచ్చంద సేవా సంస్థల ద్యారా నడుపబడు హోస్టళ్ళకు 

ఆర్థిక సహాయం చేయడం జరిగింది. 

స్తు ఉద్యోగినుల శిశు సంరక్షణ 
ఉద్యోగం చేసుకుంబున్న ప్రలు తమ పిల్లలను అనాథలుగా 

(గామాలలో గానీ, పని వాళ్ళ వద్దగాసీ విడచిచెట్టడంవల్ల ఆ పిల్లల శారీ 

రక ఆరోగ్యం, తట్టుల మానసిక" ఆరోగ్యం శీణి స్తుంది, కనుక అటువంటి 

పిల్లలను, తల్లులను సంరవ్నీంచడానికి శిశు గృహాలను వర్చరచడం సమం 

జసం. సాధారణంగా మన దేశంలో ఉద్యోగం చేసుకొంటున్న శ్రులు 

తమ వీల్ల లను అత్తమామల దగ్గరగా నీ, తలిదండ్రుల దగ్గరగానీ సంరత్ష, 

అలో ఉంచుతారు. "కాస్ అధిక సంఖ్యాక శ్రీలు =. వంటి పీల్హ లను 

ఇఒంటరిగాగాసి, పనిపీల ల వద్దగా నీ విడచిపెట్టవలసి వ స్తున్నది. ఆ పరిపి 
(౧ ళు అజా థి 
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తిలో తల్లి చాలా మానసిక సంకోభానికి, ఒ త్రీడికి గురికావడం జరుగస 
తుంది. ఆ వీల్ల లుకూడా సరైన పోషణలేక అనారోగ్యం పాలవుతారు. 
పిల్లల అనారోగ్యం కారణంగా తల్లి తేన ఉద్యోగానికి ఎక్కువగా 
"సెలవులను వెల్లడం, జితం నష్టం వొందడం, ఉద్యో గాభివృద్ధి అవకాశ 

లకు పోగా: కోవడం చివరకు ఉద్యోగాన్ని పోగొబ్లుకొనడం కూడా 
జరుగుతున్నది. కనుక ఆద్యోగం చేసుకుంటున్న ల వీల్ల లకు వారు 
పనిచే సే కార్యాలయాలు, క్ ర్మాగారాలలోగానీ, బ్రతర వోట్లగానీ వచ 

గృహోలను ఏర్పాటు వేయాలి... ఈ బాధ్యతను కూడా ఉద్యోగం చేస 
స్రీలకు వసతి గృహాలను వవ్పాటుచేశే సంస్థలే న్వీకరించినట్లయి లే 
కాలా (శ్రేయస్క-రంగా. ఉంటుంది. 1948 కర్మాగార చట్టంలో నో 
గృహాలను వర్పరచాలని నిశ్రేశిత మెంది. ఈ చట్టం _(పకారం కర్భాగారా 
లలో $0 మంది త్రీ కార్మికులకు. నియమించినట్లయి తే 'ఆ కర్నాగా లా 
లలో తప్పనిసరిగా శిశు గృహాలను ఏర్పాటుచేయాలి. "1976 కర్మాగార 
చట్టం (ప్రకారం 80 మంది శ్రీ కార్మికులు పనిచేసే కర్మాగారాలలా 
శిశు గృృహోలను నిక్మించాలని నిశైేశించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ౫ న 
లలోను పంటతోటలలోను (plantations) పనిచేసే స్ర్త్రీ కార్భికర€ 
పిల్లలకు శిళు గృహోలను నికి శ్రంచడం జరిగినది, 

తల్లికి పన్ని లకంమధ్య అవినాభావ, మానసిక, ఉేకపు రితేవైంన 
సంబంధముంటుంది. ఈ సంబంధం విడదీయరానిది. కనుక తల్లి తన ము 
'వెమానికి అత్యంత (పాధాన్యత ని స్తుంది. తన బిడ్డ వేమంగా ఉన్న 6 
అన్నభావన ఆమెకు మానసిక సంతృ సీని కలుగజేసి, తన శారీరక 
మానసిక శ క్రి సామర్థ్యాలను వృ త్రిమాద శేంద్రికరించ కలుగుతుంటిె 
'లేకపోలే ఆమె దృస్టి అంతా తన బిడ్డలమా జే ఉండటంవల్ల తన మ 
మాద శేందీకరణ తగెపోతుంది. ఈ కారణంగా. (పమాదాలు సం ళా 
వంచడం, ఉత్ప త్తి తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. అంతేకాక ఆమె మానకుః 
వ్వభకుగురై శారీరకంగా అనారోగ్యం పాలవుతుంది, ఈ [_పమాదాఈ 
నుంచి. ఉద్యోగ స్తురాలిని సంరశ్నీంచాలం కే నిను గృహాల ఆవశ్యక 
'ంజేనా ఉంది. ఈ తిళు గృహాలు కేవలం మాశా. శిశు సంరతు౯జా 
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కాక జాతీయ సంరతణకు కూడా వునాదివంటిసి, ఎందుకంకు నేటి 

బాలలే శేపటి పౌరులు గనుక ఈ శికు గృహాలు కాబోయే పారులకు 

సంరతణను కలుగచేసి జాతీయ సంరతణకు దోహదం చే స్తున్నాయి. త్రీ 

తన బిస్టే కేమంగా సంరతణ ఉన్నది అనే నమ్మకంతో. పిల్ల లమోద - 
Gs ౧౧ 

బెంగలేకండా తన నైవుణ్యతను పూర్తిగా ఉపయోగించి పనిచేయ - 

౫లదు. దీనివలన జాతీయోత్పత్తి అధికహూతుంది. ఈ విధంగా నికో 

" | 9 ౧ = న _ చి వ 
గృహాల (వాముఖ్యతను దృష్టిలో పెట్టుకొని విను గృహాలను కావలసిన 

సంఖ్యలో వర్పాటు చేయాలి. 

వహిళా మండలంలం 

శ్రీలు సంతేమ సేవలను అనుభవించడ మేకాక సంక్నేమ శేవలు 
జేయటానికి కూడా అవకాశం ఉంది. శ్ర్రులందరూ ఒకచోట సమావే 

తె మహిళా మండలులను ఏర్పరచుకొని వాటిద్వారా అనేక సంవేవు 

కార్యక్రమాలను కొనసాగించవచ్చు. కేంద్ర సాంఘిక క సంతేవు సంస్థ ఈ 

మహళా మండలులకు అయ్యే ము త్తం ఖర్చులో 5 శాతం భంస్తు 

న్నది. | త్రులు తమంతట తాము స్వచ్చందంగా సంస్థలను నర్పరచుకొని 

వాటిద్వారా అ నేక కార్య|కొమాలను చేపట్టవచ్చు. |గామోణ పట్టణ, 

(ప్రాంతాలలోగల (స్త్రీలు ఈ విధంగా మహిళా మండలులు నర్పరచు 

కోవడం జ్రిగింది. ఈ మహీళా మండలులు (స్రీలకు వినోద కార్యక్రమా 
లను కూడా వర్పటువే స్తున్నాయి. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఏర్ప 

రచి అధిక సంఖ్యాక శ్రులు ఒకచోట చేరి వారి సాధక బాధకాలను 

చర్చించుకునే అకానాన్ని క కలిగి సున్నాయి. సభ్యులందరూ ఒక్ కాల 

నిర్ణయం ప్రకారం సనూవేశమై తేమ సమస్యలను చర్చించుకొని ఆ 

(ప్రాంతంలో లభ్యమయ్యే అనేక సంవేవము జఉవలను ఉపయోగించుకో 

గలిగే శ క్కి సామర్థ్యాలను సొందుతున్నారు. ఈ మహిళా మండలులు 

అనేక సాముదాయిక సంకేనము సేవలను కూడా వ్యవస్థీక కరించడం జరుగు 
చున్నవి, . 
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స్త్రీ సంక్షేమం = వివిధ కార్య కమాలు 
వివిధ కుటుంబ సంమేను కార్య[కమాలుకూడా క్రీ సం వేమాన్ని 

దృష్టాలో పెట్టుకుని స సహాయం చేయడం జరుగుతున్న ది. కుటుంబనియుఎ[తణ 

కార్యక! ము ముఖ్యంగా. త్రీ ఆరోగ్యాన్ని సంరశ్నీంచడానికి ఏర్వాటు 

చేసిన సంవేమ కార్య క్రమంగా శస నవచ్చు. ఉద్యోగంచేసుకొ నే 

చ్రైలక్కు కుటుంబ శ్రులకు క కూడా అనేకరకాల (పసూతి సౌక ర్యాలను 

ఏర్పాటుచేయడం జరిగింది. 1948 (పసూతి సౌకర్య చట్టం (ప్రకారం a 
గర్భం దాల్చిన (పతీ కార్మిక త్త 180 దినాల సష్వసుకాలం పూర్త 

చేసినట్ల యితే (పసూతి సౌక ర్యానికి అప్షురాలు., అంకు ఆమె 

6 నారాలు (పసవానికి పూర్వం; 6 వారాలు !ప సవానంతేరం వేతనంతో 

సెలవు దినాలను వాందగలదు. ఈ సౌక కర్యంసల్లి య గర్భధారణ 

కారణంగా వేతనాన్ని నష్టపోవడం, ఉద్యోగాన్ని పోనాబ్బుకో "వడం, 

మొదలై. |పమాదాలకు గురికాకుండా వృ ర్త ఫ్రీ సంరక్ణ జరిగింది. 

(పసవ టు సెలవులలో ఉండి వి (శంతి లీసుకో 'వడంవల్ల ఆమె 

ఆరోగ్యం అభివృద్ధి చెంది సులభమైన [(పసవం జరెగి తల్లీ బెడక్డా ఆ రోగ్యంగా 

ఉండటానికి ఈ పేథశాన్ని ఏర్పాటు చేయడ ౦ జెగింది, ఈ సెలన్ర 

దిన ఆమె పూక్తగా జితాన్ని సొందడ మేకాక అదనంగా ఉచిత 

వైద్య సౌకర్యాన్ని కాడా వాందగలదు. బలమైన ఆహోరాన్ని, మందు. 

లను తీసుక లజ డానికి అదనంగా నెలకు 25 రూ పాయలుకూణా లభిస్తాయి. 

.(వసూతి, కిళుసంవ్చేమ. కేం డ్రాలుకూడా త్ర సంత్నేమానితై. 

అనేక కార్యక్రమాలను చేపట్టాయి, త్ర సంశ్నేమానిశె - [గామిాణ, 

(పాం తాలలో అనేకమంది , ప్రే లను మం[తసానులుగా తయారు చేయ 

డానికి శిమణా "శేరదాలను స్థాదించడం జరిగింది. దీనివల్ల (పసవవేదనను 

పొందుతున్న. (స్రీ త్రై చే నై డ్యాలయాలకు గురికాకుండా ఈ మంతసానులు 

ద్యారా సంరషృంచబడుతున్నారు.. మం్యతసానుల శిక్షణను ఇవ్యడంవ ల్ల 

అనేకమంది. శ్ర లు ఆ :వృ లీవల్ల. ఆర్థికంగా లాభం. పొందుతున్నారు, 

197 [రవ సంవత్సరం, . అంతర్జాతీయ మహళా సంవత్సరంగా 

కటించబడింది. దీనిద్వారా అనేకమంది మహిళలకు అభివృద్ది కార్య 
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[క్రమాలను (సవేశ పెట్టడ ౦ జిగింది. సమాజంలో త పతిప త్తి 

అభివృద్ధిపరచడానికి కృమిజపెగింది... శ్రీల అభివృద్ధికి, సంకేమానికి 
అప్పటివరకు అమలుజరువుతున్న సాంఘిక శాసనాలను సవరణచేయటం 

a) 

ష్ 

జరిగింది. తలో న్యాయ ఇ స్త్రపర మైన సహాయం,సంరక్షణ లభి సున్నది. 

వేతనాలలోను, తదితరవృ తీ ప పరిస్థితులలోను సురుషులతో సరిసమాన ' 

మైన స్థాయిని (స్రీలుకూడా పొందుతున్నారు. స్త్రీలకు, పురుషులకు 

సకిసమాన వేతనాల చటం. 1976 లో (పవేశ పెట్టబడింది. స్త్రీల ఉద్యో 
లట తు ఎ 

గావకాశాలను అభివృద్షిపరాారు. స్త)ల సామాజిక అంత సును 
ఫె ఎలి కస 

ఉంపెందించడానికి అనేక పథకాలు (పవెశ పెట్టారు. ద్ద కమిటీ ఆన్ 

ది వేట్ ఆఫ్ విమన్ ఇన్ ఇండియా” (The Committee on the 

status of women in India) అనే కమిటీ 1975 జనవరి 1వ శేదీన 

నెలకొల్పబడింది. భారత దేశంలో స్త్రేల (పతిప త్తి, అంత స్తును 

పుళీలించి రిపోర్ట్ లను అందజేయడం ఈ కమిటీ కార్యక్రమం. యా 

కమిటీ తన రిపోర్ లో స్త్ర (పతిప త్తి, అంత స్తును అభివృద్దిపరచడానికి 
” లు ఎ వ క. ఛి 
కొన్ని సలహాలను కూడా ఇచ్చింది. 

వరకట్న నిషేధ కార్య[కవూలకై కూడా (పభుత్వం తీవ్రమైన 

కపి చేసింది. 1961 వ సంవత్సరంలో వరకట్న నిషేధ చట్టం . (పవేశ 

చెట్టబడింది, యా చట్టం 'పకారం వరకట్నం ఇవ్వడం, తీసుకోవడం 

కూడా నేరమేనసి. వారిద్దరూ కూడా శితయోర్హు చలేననీ నిర్ణయించారు. 

1978 వ సంవత్సరంలో శ్రీల వివాహ వయస్సు 18 సంవత్సరాలనుంచి 

21 సంవత్సరాల వరకు వెంచబడింది. దేశవ్యాప్తంగా శ్రీల కోసం ఒక 

జాతీయ కమిటీని నెలకొల్పడం జరిగింది. దీనికి భారత చేశ. పధానమం(తి 

అధ్యకతీలుగాను, విద్య, సాంఘిక, సంకేమ మంత్రులు ఉపాధ్య తులు 

గాను ఉంటారు. వ్ళు త్రీ సంక్నమానికి . ఏర్పరచిన కార్యక్రమాలు 

సక్రమంగా నడవడానికి సలహోల నివ్వడ మే కాక సహాయాన్ని కూజా 

అందిస్తారు. 1975 వ సంవత్సరంలో త్రీ సంతేమానిశై. కృపి చేసే 

సలు: అన్నిటికీ (గాంటులు ఇచ్చారు. అం'కేకాక 81 స్వచ్చంద సేవా సం స 



126 భారత చేశంలో సంఘ సంచేవు సేవలు 

ఉద్యోగ లై యి పోస సళ్ళే నిర్మాణానికి, అవులులోనున్న హోస్ప సళ్ళ అభి 

వృద్ధికి అరి స సహాయం అందించడం జరిగింది. 

యయా విధంగా అంత? ర్ఞాతీయ మహిళా సంవత్సరంలో ల అభి 

వృద్దికి నిరోధక మైన అనేక ఆటంకాలను తీ ెలగించడానికి (ప్రయత్నాలు 

జంగాయి. సలు అభివృద్ధి చెందాలం'కే (పతీ వ్య క్ర సమాజాభివృద్ధి కే 

స్త్రి పాతను, ఆమె పతిప జిని శల గ్గు రి రె ంచాలి, అంతేకాక చీల పరి 

పత్తి పట్ల |పజలకు గల దురభిపాయాన్ని, మూఢ నమ్మకాలను తొల 

గించాలి. యీ ఫలితాన్ని పొందడానికి (పభుత్వం యీ కింది కార్యక్ర 

మాలను చేపట్టడం జరెగించి, 

1. (గౌమోాణ, పట్టణ పాంతాలలో (ప్రజలకు శ్రీ ర్స్ ల ప్రత్యేక సమస్యల 

గురించి కెలియజేయాలి. శేకియో, దూరదషని, సినిమాలు మొద 

రన భావ[పసరణా సాధనాల ద్యారా ఈ కార్యక్రమాన్ని. కొనసా 

' గించడం జరిగింది. 

2, 1975 వ సంవత్సరం ఫిబవరి 16 న శేదీన ప్రత్యేక స్టా సాంప్ బీళ్ళలను 

వవేశ వెట్టి ఆ రోజును భారత మహీళొ దినంగా పరిగణించడం జరి 

గింది. 

లి, శ్రీ సమస్యలను చర్చించే అవకాశాన్ని (స్త్రీ నీ లందరకూ కలుగజేయ 

డానికి అనేక. పోటీలు నిర్వహించారు. 

4. 1975 నవంబరులో, య జాతీయ [కీడోత త్సవ దినంగా 

(A National Sports Festival for Women) పెగణించడం 

జరిగింది. ద్రిది ముఖ్యంగా ప్రీలలో ఉత్సాహోన్ని చెంపెొందించి వురు 

షులతో సరిసమానంగా ఆటల పోటీలలో పాస్గొనడానికి వర్పరచిన 
పథకం. | 

అంతర్జాతీయ మహిళా + సంవత్సరంలో (పారంభించిన “కమిటీ 

అన్ ది గెటస్ ఆఫ్ విమన్' ఇన్ ఇండియా” (6౦౧౫౧౧1466 on the 
Status బ్య the Women in India), “నేవనల్ కమిటీ ఆన్ విమన్” 
National Committee on Women), “నేషనల్ విమన్స్ బ్యూరో 
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వన్ మినిసీ ఆఫ్ సోవల్ -వెల్ఫేీ5” (National Women’s 

9.239౯60 in the Ministry of Social Welfare) మొదలైన 

సంస్థలు నెలకొల్పారు. 

వయోజన విద్యా పథకం _పవేశ పెట్టిన నాటినుంచి 1977-7 

వరకు 2,కిక0 వయోజన విద్యా శకేం[దాలను నెలకొల్పడం జరిగింది, 

ఏటిద్యారా రబ, [49 మంది ' యలు విద్యావంతులై నారు. 1979-80 

మధ్య కాలంలో వయోజన విద్యా 'కార్య్మకమాని కై 10 మిలియన్ల 

రూపాయలు ఖర్చు చేయడ మెంది. వయోజన తలి సాధారణ 

ఏిద్యయెకాక వృ త్తి విద్యను కూడా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. 

1975-76, 1978-79, 1979-80 సంవత్సరాలలో తికి ఐ.సి.డి. ఎన్, 

(ప్రాజెక్ట్లు నెలకొల్పారు. వృ_ఆ త్రి విద్య, నాధారణ విద్య _బోధనచేసే 

వారికి గౌరవ సూచకంగా వెలకు 50 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. 

1979 మే నాటికి 8,080 వృత్తి. విద్యా శకేం చాలు నెలకొల్పారు. 

విటిభోగల ఫ్ర విద్యార్థుల సంఖ్య 46,902. 
ఆ సాంఘీక, ఆర్థిక అభివృద్ధికై కేంద సాంఘీక సంమేమ 
౦న ఆనేక ఉత్ప త్రి ని శేంచాలను ప్రవేశ పెట్టింది. అవి ఏవంకే- సంస్త 

l. “స్వచ్చంద శే సవా సంస్థల ద్వారా నడిప చిన్నతరహా పరిశ్రమలు, 

2. భారీ పరిశ్రమలకు సహాయం చేసే చిన్నతరహా హ్మశమలు, 

లీ. చేతిపనులు, చిన్నచిన్న స్వయం ఉపాధి కల్పనలను కలుగజేసే 

కార్యక్రమాలు ముదలై న వాటికి ఆర్థిక సహాయం చేయడం 

జరిగింది, ఈ సహాయం 19858 నుండి 1978 మూర్చివరకు లీ. 8 

. మిలీయన్ల రూపాయల వరకూ అయింది. ఈధనస హాయం 1,406 

యూనిట్లకు చేయబడింది. దీనిద్వారా 19,480 మంది (స్రీలు. 
సహాయాన్ని పొందారు. 1978-79, 1979-80 సంవత్సరాల 

కాలంలో 1 మిలియన్ల రూపాయలు. అదనంగా ఫిర్చుచేయ 

బడ్డ యు. ' ' ' 

1977వ సంవత్సరంలో శే్యద ప్రభుత్యం అనాధ అలక 

రికా శేం[దాలను. నెలకొల్పింది, 18- 0 సంవత్సరాల మధ్యవయస్సు 
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గల అనాధ శ్రీలకు శితణ ఇచ్చి ఉద్యోగావకాశాలను చెంపొండించి 

వారికి ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యాన్ని ఏర్పరచడానికి ఈ పథకం [పవేళ శవెట్లారు, 
ఈ నక్షణో పొందుతున్న నీ (3 లకు వీల్ల లుంశు వారి సంర క్షణార్గ మై గ్భోహ 

వసతులను ఏర్పరచడం కూడా జరిగింది. లికుణ పొందుతున్న (స్రీలకు 

౦ సంవత్సిరాల .లోన్రు వయసుగల విల్ల లున్న క్రై లే వారు ఈ గృహో 

లలో సంరతణ పొందుతారు. ఈ కార్య క్రిమాల బాధ్యత స్వచ్చంద 

చేవా సంపలు స్వీకరి రించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాలకు అయే థి స్ట 
ఖర్చులో 90 శాతం | [పభుత్వం ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నది. . 1978-79 

నాటికి 31 కిక్ణా కేంబాలు స్థాపించారు. ఏటిద్యారా 1200 మంది. 
అనాధ. వీలు, 500 మంది వారిన ఆధారపడిన పీల్ల లు సంరకీ ౦చ 

ఎక టం జరిగింది, 

Ey సంకేవుంం = పంచవర్త _పణాళికలు 
"ముందటి పంచవర్ష (పణోలీకలో శేంద సాంఘీక సంవేమ స సంస్థ 

667 శ్రీల సంమేమ సంస్థలకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేయడం 
జరిగింది. కేంద సాంఘిక సంతన సంస్థ చేసిన కృషిని రాష్ట్ర) 

సాంఘీక సంవేమ సంస్థలు బలపరచి అన్ని విధాలా సహాయ పడ్డాయి, 

ప్రల సంకేమ విషయ మె ద్ సంస్ల (గామాణ [పాంతాలలో 

విసృత పథకాలను ప్రవేశ వెట 

చెంటో పంచవర్ష లా పట్టణ (పాంతాలలో నివసించే 
మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందిన శ్రీలు ఆదాయాన్ని సమకూర్చి. 

పె అ నేక కార్య[క్రమాలను (సవేశ పెటి వాటి § ోసం 0.58 కోట్ల 
రూపాయలు ఖర్చు వెట్టడం జరిగింది, శేం|ద సాంఘిక. సంవేమ సంస్థ 

శ్రల సంవ్నేమం కోసం నిమగ్న మున సంస్థలకు క సోంత ధనాన్ని కేటా 

యించడం జెగి౦ది., రెండో పంచ చవర్ష | పణాళికలో సాంఘిక సం కేమా 

నికై ఖర్చుపెటిన 19 కోట్ల రూపాయలలోను 9.2 కోట్ల రూపాయలు 
కేంద సాంఘీక స చేమ సంస్థకు అంద జేశారు. ఇందులో కొంత 

అలో 

ధనాన్ని శ్రీల సాంఘీక, అర్థిక అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు ఖర్చు 
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పెట్టడం జరిగింది. వయోజన త్ర లకు సం శీ ప్ప పు విద్యా ప పథకాలను కూడా 

ప్రవేశ వెట్టడ మైంది. ఉద్యోగం చే స్తున్న శ్రీలకు, విక లాంగులై. న శ్రీలకు 

వసతి సౌకర్యాలు ఏర్పరచారు. తక ముఖ్య సేవిక, [గామసేవిక, 

మంతేసానులు, దాయాలు, పర్య వేశుక సిబ్బంది మొదలైన వృ త్తి 

శిక్షణలనుకూడా నర్పరచి, ఈ వృత్తి శికీణపొందిన (ప్ర్రేలను సాంఘిక, ' 

నైతిక, ఆ రోగ్య సంస్థలలో నియమించడం జరిగింది. ఈ విధంగా నియ 

మించిన స్రీలకు వేతనాలు ఇవ్వడం, తదితర సౌకర్యాలు ఏర్పరచడం 

మొదలైన బాధ్యతలను (పభుత్వం. చేపట్టి ఆ యా సంబంధిత సంస్థలకు 

ధన సహాయం చేయడం జరిగింది. 0.61 వోట్ల రూపాయలను వయోజన 

తలకు సంతశ్నీ ప్ప విద్యా తరగతులను నడువుతున్న సంస్థలకు స సహాయా 

నికి వినియోగించారు. ఈ పథకం ద్వారా సలి లి మంది త్ లాభం 

పొందారు. ఉద్యోగం చే స్తున్న శ్రీలకు వసతి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు 

చేయడానికి 0.07 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుచేశారు. ఏటివల్ల సౌకర్యం 

పొందే శ్రీల సంఖ్య 1,228 శేం|ద సాంఘీక సంతేనము సంస్థ సాంఘిక, 

ఆర్థిక క పథకాలవల్లి అనెకమంది శ్రీలక చిన్నతరహా ప ర శ్రేనులలోను, 

చేతి పనులలోను, నూలువడకటం మొదలైన వృత్తులలో శిక్షణా 

కార్య[కమాలనుకూడా. ఏర్పాటు చేయడం. జరిగింది. (పతీ (పాధమిక 

ఆర్ గ్య శేందం ఆధ్యర్యంలో నాలుగు (పసూతి సౌకర్య శేందాలను 

చర్చాటు చేశారు, బ్రవి ప్రే బ్రాక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్హనై జేషన్ వారి పర్య 

వేతుణలో పనిచే సున్నాయి. సీ ఖె కై దీలకు సంకేను శేవలశె. కూడా 

కొంత ధనాన్ని శకీటాయిం'చారు. ద్యోగంచే స్తున్న (స్రీలకు 42 గృహా 

వసతులను కల్పించడం జరిగింది. 
మూడో పంచవర్ష (పణాళిక పూ రృయ్యేనాటికి శేంద, రాష్ట్ర 

సాంఘిక సంవేవు సంస్థలు త్ర సం వేనూనికె. కృపి చే స్తున్న క్ న్ని 

స్వచ్చంద. సే సేవా సంస్థలకు ధన స సహాయం చేయడం జరిగింది. పట్టణ 

1వాంతాలలో శ్రీ [వూ సంశేవు. వయోజన ఉత్ప _్రి త్రి యూనిట్లు 75 స్థాదిం 

చారు. మహిళా సమాజాల నిర్మాణానికి, య సాంఘి శాఖివృద్ధి శా్య్య 

9) 
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[కమాలకు సహితం [గాంటుల సహాయాన్ని అంద జేసి వాటి అభివృద్ధి 

తోడ్పడడం జుగింది. 

వారిక ప్రణాళిక 1966- 67 లో ్రీలక (ప్రత్యేక సంక్షేమ 

కోర్య క్రమాలను (పవేశ పెట్టడం జరగింది. వయోజన ప్రాకు సంవ్నీ ప్త 

నిద్యాళోర్సులతై ౨౨.7 లతల రూపాయలు, సాంఘిక, అరక కార్య 

[కమూలై శి,4కి లమేల రూపాయలు, దాయాలు, మహీళామండలి 

శిక్షణ. 0.2కి లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. . 

రెండో బార్చిక (పణాళీక 1967-68 లో శత్రు వయోజన 

సంశ్నీప విడద్యాకోర్చ్పుల కై 19.50 లతల రూపాయలు, సాంఘీక, ఆర్థిక 

కార్యక్ర కమాలకు కి లక్షల రూపాయలు వ్యయం చేయడం జరిగింది. 

[గామాణ[పాంకాల శ్రీల సంతేమ నౌర్యడ్రనాల విస స్త్వరణకు వర్వ్పాటు 

చేశారు. 

మూద్లో వార్చి క (పణాళీక్ర 1968-69 లో (గామాణ [పాంతాలకు 

చెందిన చాలామంది ్రైలకు (పత్యేక కార్యక్ర మాలను అమలుజపఏపీ 

వారి సర్వతోము ఖాభివృద్దికి క్రృసీ చేయడ మందడి. - వయోజన స్రీలకు 

' నంశ్నీ ప్ప ప్త విద్యాకోర్సుల క కోసం i9 లక్షలు, | సాంఘిక, అర్థిక; నైతిక, 

కార్యక్రమాల కై కె. 450 లతల రూపాయలు, దా దాయాలు, మహీ ఖా 

మండలి శితణకు 0. 65 లతల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. 

నాల్లో పంచవర్ష. (పణాళిక (1969-74) లో కేంద సాంఘిక 

సంమేమ. సంస్థలకు, స్వచ్చంద దేవా సం స్థలకు, ప్రక్వేక ంగా శ్రీల 

సం డేను కార్యక్రమాలకు సహాయాన్ని క గాన సాగించడానికి సంకల్పించడ 

మైంది. ధిక్కు- లని త్ సంవేమ కార్య కనూల సిపి తేమ స్వచ్చంద. 

చేవా సంస్థలకు 2 ఒక కోటి “రూపాయల - మొత్తాన్ని పంపిణీ చేయాలని 

నిర్ణ యించారు. ఈ ప్రణాళిక లో, యీ సంవేమానితె . ప్రత్యేకంగా 6 

కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. త్రులకు, యువతులకు చేతి 

పనులలోను, ఆరోగ్య, విద్య, పోషకాహారం, శిశుసంరతుణ మొదలై న 
నొటిలో శిక్షణ ఇవ్వడానికీ కార్యక మాలను ఏర్పరచడానికి (పాథాన్యత 

ఎవ్యడం జరిగింది. (స్రీలకు సాంస్కృతిక ం విద్య, వినోద కార్య[కనూలను 
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అభివృద్ధి పరచడానికి కూడా కొంత ధనాన్ని ేటాయించడమైంది. 
_ ామాణ (పాంతాలభో నివసించే లప్ అనేక వృత్తులలో శిక్షణ. 

నిచ్చి వారి ఆర్థిక హాస్థితిని అభివృద్ధి పరచడానికి సహాయ కార్యక్రమా 

లను చేపట్టారు. 

ఐదో పంచవర్ష (ప్రణాళికలో (1974-79) మహిళా హోస్ట ళ్ళకోసం 

8.77 కోట్ల రూపాయలు. ఖర్చు చేశారు. త్రి సంకేము కార్య(క్రమా 

లను 14.65 నోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడ మైంది. సాంఘిక సంవేమ 

పథకాలలో త్రీ సంక్నేమం కోసం “కేటాయించిన ధనం ఒక కోటి 

ఆరో పుచవర్ష కాలః (1979-88) లో సంక్షీ ప్ప కోర్సుల 

పథకాన్ని అభివృద్ధిపర చి శ్రీ విద్యావ్యా ప్రీ క్స్ శ్రి కృషి. చేయడం జరిగింది. 

సంశ్నీప్త కోర్సులలో చేరిన "వెనుకబడిన, గిరిజన, [గామాణ (ప్రాంతాలలో 

వసిం చే స్రీలకు అనేక బహువుతులను ఏర్పాటుచేసి వారిలో విద్యా 

వ్యాపివై "హోశ్చాహాన్నీ కలుగజేయడం జరిగింది. సంశ్నీప్ప విద్యా 

కోర్సులలో ఉ త్తీక్టలై 3 నవాదికి అంగన్ వాడీలలో ఉదో పీగినులుగాను, 

ఎ. ఎన్. ఎమ్. లు గాను నియమించడం జరిగింది. ఆ సంతేమానికై 
"శేరద (పభుత్వం 150 కో ట్టు, రాష్ట్ర (పభుత్వం 122 కోట్లు ఖర్చు 

చేశారు. శ్రీలలో విద్యావ్యా ప్పిన 7 కోట్ల రూపాయలు, సాంఘీక, 

ఆర్థిక కార్యక్రమాలకు 9.25 కోట్ల రూపాయలు, ఉద్యోగినులకు వసతి 

సౌకర్యాల నిర్చితికి 18.75 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. . 

అంతేకాక అనాధలై న త్రీలకు, వారి వీల్ల ల సంచెమానికి 75 లతల 

రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. | నం 

నిన్గం సం క్త వం 

సాంఘిక సంచేము. కస్. భావనతోపాటు విసు సంతేమం భావన. 

నలో కూడా మార్చు వచ్చింది. సనాతన కాలంలో. మత సాం| ప్రదా 

యంగా నిస్సృహాయులు, అనాథలు అయిన .. చాలలకు దానం చేసి. 

సహాయం చేయడం సమాజం. ముఖ్య లక్ష్యంగా ఉండే జేది, కాని ఆధునిక 
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సమాజంలోగల నిస్సహాయులు, అనాధలు అయిన బాలలేకాక మొ త్తం 

బాలబాలికలందకికి ఏదో ఒక విధమైన సహాయం చేయాలనే భావన 

రూపొందింది. ఈ విధంగా: అధునిక యుగంలో శిశు సంచేమం ప్రత్యేక 

సమస్యలతో కూడుకున్న బాలబాలికలకు మ్మాతమే పరిమితం కాకుండా 

ము త్తం బాలచాలికలందరకూ విస్తృతం చేయబడింది. శివలం అసమా 

యోజన సమస్యలు, బాలనేర స్తులు మొదలైన బాలబాలికలకు 

నికు సంతేమం సంబంధించినది కాదనీ మొ త్తం భాలబాలికల జనాభా 

శారీరక, మానసి ఆరొ గ్యాభివృద్ధి కె ఏర్పరచిన సాంఘిక, ఆర్థిక, 

ఆరోగ్య కార్యక్రమాలకు కూడా వర్తిస్తుందని చెప్పబడింది. మూనవ 

శాన మం జీవశాస్త్రం, వైద్యశాస్త్రం, మనోవిజ్ఞాన శాస్రం, సాంఘీక 

పరిశోధన మొదలె నవాటిలో జి శ్యాస్ర్రీయాభివృద్ధితే పాటు సమా 

జంలో నాల బాలికల సంవేమ కార్య|కమాల పట్టగల అభి ప్రాయంలో 

కూడా మార్పు వచ్చింది. 

భారత బేశంలో సాభారణంగా 14 సంవత్సలలోవు వయసువారిని 

బాలబాలికలుగా పరిగణించడం జరిగింది. 14 సంవత్సరాల వై చె బడ్డ తరు 

వాత కౌమార దశ ఆరంభపహాొతుంది, కానీ 1959 నవంబకులో యునై 

శుడ్ నేవన్స్ (United Nations) చేసిన “బాలలహక్కు_లి? [పక 

టన [పకారం 16 సంవత్సరాలలోవు వయసుగల వారందరూ బాలలు. 

అని నిర్వచించారు. శై శవదశ వివిధ అంశాలను ఈ కింది విధంగా విభ. 

జించవచ్చు. 

షే జనన పూర్వదశ ల, జక్నో శ తర దశ లి నవజూతదశే 4. పాఠశాల . 
పూర్వ దశ 5, పాఠశాల దశ, 

శిశు సంశేమం లత్వుం (పకారం శిశువును ఈ ఐమ 5 దశలలోను 

అతి జాగ త్త తగా సంరశ్న్మీంచాలి, ఈ ఐదు దథలలోను స్మకమంగా సంర. 

శృంపబడిన శిశువు లే శారరక, మానసిక, సొంఘిక, నె లిక .ఆరోగ్యాథి 

వృద్ధిని పోంది సమాజానికి. ఉపయోగక రమెన, ఆరోగ్యకర మైన పొరు. 

లశ్ర్రతారు. ఇది శిశు సంత్నేను సేవల ధ్యేయం, . 
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1968 వ సంవత్సరంలో ఏర్పరచిన బాలల సంతేమ కార్య[క్రమా 
లను తయారుచేసే కమిటీ శిశువు అభివృద్దిలో 5 దశలను వివరించింది. 

అవి వఏవంకు — lL. గర్భస్త శిశువ్రు 2, నవజాత శిళువు (0-1 సంవత్స 

_ రాల వరకు కి. విద్యాభ్యాస పూర్వదశ (1-8 సంవత్సరాల వరకు 4. 

- విద్యా బ్యాస దశ (8-6 సంవత్సరాల వరకు 5. |పాధమిక విద్యాభ్యాస 

దశ (6-16 సంవత్సరాలు), ఈ కమిటీ శిశు దశను 5 అంశాలుగా విభ 

జించి ఈ ఐదు అంశాలలోను (పతి శిశువుకు సం వేవు కార్యక్రమాల 

ఆవశ్యకత ఉన్నదని వివరిం చింది. 

నిశ) సంక్షే వం సేవలు - - (సాముఖ్యతే 

చ్చి సంకేమ సేవా కార్య్మకమాల' వల్ల కేవలం శిశువులకు 

మాత్రమే శాక కోటుంబానికీ, సమాజానికీ కూడా (ప్రయోజనం 
" కలుగుతుంది. శిశువులకు శిళు సంతేమ సేవా కార్య|క్ర్షమాలవల్ల వారి 

శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం అభివృద్ధి చెంది, దృఢమైన మూ ర్హిమత్వం 

వర్పడుతుంది. వారు తమ విధులను సష్మకమంగా గుర్తించి నరవేర్చుకో 

గలరు. శిశు సంతెమ సేవా కార్యక్రమాలు కుటుంబాలకు కూడా 

[శేయోదాయకం. శిశువు కుటుంబంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం, 

అతడు కుటుంబ సభ్యులలో అతి ముఖ్యమైన సభ్యుడిగా ప పరిగణించ 

బడడం జరుగుతుంది. ఆ శిశువ్ర సంకేమ కార్యక్రమాలను విరివిగా. 

పొందగలిగిన బ్లు తే మొత్తం కుబుంబంలోని సభ్యులందరూ... మన 

శాంతితో అనందదాయకంగా గడపగలరు. శిశు సంచేమం సమాజ 
సంవేవుంగా చేరొ-నబడింది. ఎందువల్ల నం శే ఈనాటి శిశువులు 

రేపటి పౌరులు .వారిలో కొందరు దేశాన్ని పాలించే నాయకులు, 

వమవఎకొందరు శాస్రవేత్త తలు, రచయితలు, కవులు. అవుతారు. 

సమాజంలో ఛావికాలంలో కార్యక్ర మాలన్నీ వారి, ద్వారానే జరుగు 

తాయి. కనుక వారి ఆరోగ్యాభివృద్ధి చేశానికి ఎంతో ప్రయోజనకరం. 
రోజుకు. ఉదయం ఎటువంటిదో వ్య కిక శిళుదశ అబువంటిది. అని . 

మిల్టన్ శెలిపాడు. “ది స్టడీ టీమ్ ఆన్ సోషల్ వెల్ఫేర్ 
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(The study team on social welfare) సూచన ప్రకారం 
సమాజ సంజ్నేమం నిస సంవెమంవై అఆభారపడిఉంది. వ్యకి ఇాక్రీరక్రు. 
వమూససిక్ష అభివృద్ధి అతని శై శవ దళ వై ఆధారపడిఉంటుంది. కనుక 
నిశు సంవ్నేమం అత్యధిక (పాముఖ్యతను కలిగిఉన్నదని చెప్పవచ్చు. 
సమాజంలో (పతి అభివృద్దీ కూడా వ్య క్సివె ఆధారపడి ఉంది. వ్యక్తి 
శ్ర సనూజానికి మూలధనం వంటిది. ఈ మూలధనాన్ని సంరక్షీంచి 
అభివృద్ధి చేయాలంశే వ ఆర్థిక (పణాళిక లలోనయినప్ప టికీ బాల. 
బాలికల సంజేవు కార్యక్రమాలను దృష్టీలో పెట్టుకుని ఆ కార్యక్రమాల 
అభివృద్ధికి కొంత ధనాన్ని వెట్టుబడివెట్టాలి. సమాజం సంతృృన్నీ ఆ 
సమాజంలో అతిముఖ్య మైన బాలబ'లికల సంతృ ప్రీ కై ఆధారపడి 
ఉంటుంది. బాలబాలికలు తమ అవసరాల నన్నిటిసీ సంతృ వీ కరంగా పొందగలిగిన సమాజమే నిజమైన సమాజమని చెప్పవచ్చునని పండిత 
జవహార్ లాల్ తెలిపాడు. 

భారత దేశంలో మొత్తం జనాభాలో చాలచాలికల జనాభా 
అంకే 0-13 సంవత్సరాల మధ్య వయసుగలవారి జనాభా 492 సాత్రమని తెలు స్తున్నది. పర శ్రమాభివృద్ధికి, వ్యవసాయాభివృద్ధికి, చేశ ఆరి కాళి 
వృద్ధికి ఎంత (వాముఖ్యత ఉందో శిశు సం తేమాభివృద్ధికి కూడా అంతే. 
ప్రాముఖ్యత ఉంది. చేశంలో ఎటువంటి సంవేమ కార్యక్రమాన్ని | ప్రవేశ పెట్టినప్పటికీ, శిశుసంశకేమానికి ఎక్కువ (ప్రాముఖ్యతని వ్యాలి, సాధారణ్యగా . బాలి బాలికలకు ఆరోగ్యకరమైన అహారం, దుస్తులు, వసతి సౌక ర్యా లేకాక్ర (పెమాభిమానాలు, మానసిక సంతృ పి కూడా 
లభించాలి, విద్యా సౌకర్యాలు, వైద్య సౌకర్యాలు, వినోద కార్య 
క్రమాలు మొద లై నవికూడా వారెవెకుగుదలకు అవసరం. సమాజంలో 
గల బాలబాలికలందరికీ ఈ సౌకర్యాలన్నీ కల్పించినట్ల యితే బాల 
బాలికలు తమ అవసరాలన్నీ సంతృ పీకరంగా పొంది శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యవంతులుగా అభివృద్ది"ందగ'లరు, ఈనౌకర్యాలన్నీ 
కలుగ జేయాలం కే ఆర్థి కోవనరులు కౌవలసినంతగా సమకూర్చాలి. 
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బాలబాలికల అనారోగ్య నిరోధక కార్య[క్రమాలనై ' అధికంగా 

వ్యయం చేయడం అవసరం. అంశే బాలబాలికలు అనేక కారణాలవల్ల 

అంధత్వం, చెవుడు, మూగ, శారీరక విక లత్వం, | మానసిక రుగ్మతలు, 

సాంఘిక సమస్యలు, మొదలెన వాటికి గురి అవుతారు. ఈ నె వెకల్యా 

లను నిరోధించే కార్యక్రమాలను సమాజంలో విరివిగా (పవేశఇ పెట్టడం 

ఎంతో కైయస్క-రం. కొంత ము త్రం ఈ కార్యకమాలక (పతి సంవ 

_ త్పరం శేటామించినల్టయి తే పస్తుత కాలులో ఆ సమస్యలకు , గురైన 

వారి చచికిత్చా కార్యక్రమాలకు జరుగుతున్న వ్యయం భావికాలంలో 

క్రమంగా తీగ్గడానికి అవకాశముంటుంది. ఎందువల్ల నంకే నిరోధక 

. కార్యక్రమాలు ఏరివిగా (పవేశ పెట్టడంవల్ల సమస్యాపూరిత బాలల సంఖ్య 

తగ్గిపోతుంది, తద్వారా వారి చికిత్సా శార్య[క్రమాలక య్యే ఖర్చుకూడా 

తగ్గిపోతుంది. అనారోగ్యానికి లోనయ్యే బాలల సంఖ్య తగ్గినట్లయి లే 

బాలల అభ్ఫీద్ది పథ కాలె ఎక్కవ ధనాన్ని శీటాయించడం నాధ్య 

మవుతుంది. సమాజంలో శేవలం నిరోధక చికిత్సా కార్య[క్రమాలను 

(వవేశ పెట్టి విటినంత మా[ తాన ఫలితం ఉండదు. అవి అత్యద్భుతంగా పని 

సే వర్పాట్టను కూడా చేసి బాలల సంపూర్ణ మూరి ర్రిమత్యం అంశు 

శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యా భి వృద్ధి చెందేలాగ చేసినట్లయితే సతృలితా 

లను తక్కువ కాలంలోనే పొందవచ్చు. 

నిన సంక్షే వుం - పూర్వుచర్మిత 
భారత చేశంలో బాలలకు చాలా ఉన్నత స్థనం ఉంది. వివాహం 

అయిన తరువాతి భార్యాభ ర్వ రృలకు పిల్త లు కలగకపోతే వివాహం లక్యుం 

నెరవేర లేవనే ఉదైశ్యం భారత దేశంలోని. _వలునురి అభ్నిఫాయం,. 

వినావాం ముఖ్యో శ్ర చఊెళం సంతానోత్ప త్తి తిఅనీ, దాని తరువాతనే వివాహం 

తదితర ఛ్యేయాలకు (పాముఖ్యతనీయడం జరుగుతుందనీ మన సంస్తుతి 

నమ్మాకం, పుత్ర సంతానం లేక పోతే మోశం లభించని'జే నమ్మక ౦ మన 

సంస్కృతిలో ఉంది. బాలలకు ఇంత ప్రాముఖ్యత, ఉన్న ది. కనుక వారు 

జన్నించగా నే, ఆరోజు నుండీ, ఆ కుటుంబాలలో ఏదో ఒక సందర్భంగా 
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ఉత్సవాలు చేసుకోవడం జరుగుకున్నది. ఈ ఉత్సవాల ద్యారా సంతో 
నోత్ప త్తి కలిగినందువల్ల వావి ఆనందాన్ని నెల్లడిసారు. శిశువు నామ 
కరణం మొదలు వివాహం వరకూ కూడా అనేక విధాలైన సాంప్ర 
జాయ సిద్దమైన ఉత్సవాలను జరిపి ఆ శికున్ర అభివృద్దికే కుబుంబం 

తోని సభ్యులందరూ కపి చేసాను. దీనినిబట్టి వురాతన కాలం నుండీ 

కూడా మన చేశంలో బాలలకుగల ప్రాధాన్యత తెలు స్తున్నది. సమష్టి 

కుటుంబాలు, జాతివ్యవ్భ, ర [గామాణ సముదాయాలు మొద లై న 

సామాజిక సంస్థల ద్యారా బాలలు అతి జాగ త్తి తగా సంరథీ ంచబడుట 

జరుగుతున్న ది, 

భారతదేశంలో గల సమక్టి కుటుంచాలు అత్యంత అవసరమైన 
| ఇవా భిమానాలను అంది స్తున్నాయి. సమష్టి కుటుంబాకులో వివిధ 
రకాలైన బాలలు అంశ తల్లీదం[డులను కోల్పోయిన వారు, ఆర్థికంగా 

వెనుక బడినవారు, వికలాంగులు మొదలై న వారందరూ సంరశ్నీంచబడే 

వారు, అందువల్ల ఆకాలంలో బాలలు అనాధలుగా మారవలసిన అవ 

సరం ఉండేదికాదు. 

[గామాణ ప్రాంకాలలోగ ల కుటుంబాలు స్వయం సమృద్ధిని క లిగి 

ఉండేవి, ఆ కాలంలో ఫిల్ల ల కోరిక లుకూడా కవాలా స్వల్పంగానూ,; 

సాధారణంగానూ ఉండేవి. వారి కోరికలను తీర్చడం కష్టసాధ్యంగా. 
ఉండేదికాదు. కనుక బాలలు తమ అవసరాలను, కోర్కె-లను తమ 

కుటుంబాలనుంచే పొందగలిగేవారు. అంతేకాక వ్యక్తి జనించింది 

మొదలు మరణించేవరకు కుటుంబంలోనే జీవించేవాడుగానీ ఏ కారణం 

వల్లనైనా తేన కుటుంబాన్ని వదలిపెట్టడం జరిగేదికాదు. ఉద్యోగం, 
విద్య, తదితర కారణాలవల్ల చాలా “శక్కు_వమంది మాత్రమే తమ 

(గామాలను, కుటుంబాలను విడిచి వెళ్ళడం జరిగేది. 

న్గిన్గం సంక నుం. (బిటిస్వారి (ప్రభావం 

ట్రటిష్వారి పరిపాలనా కాలంలో (గామాణ [పాంతాల (ప్రజల 

'వనవిధోనంలో తీ (వ్రమైనమార్పు సంభవించడం జరిగింది. ఇంగ్లండ్ లో 



కుటుంబం, త్రీః దిక్షు సంషేమసేవలు గేలి? 

జరిగిన పారిశ్రామిక విప్తవం భారత అర్సిక వ్యవస్థవై చాలా ప్రభావాన్ని 

చూపించింది. రవాణా సౌకర్యాల తభివృద్దివలన [గామాణ స్వయం 

సమృద్దిక ర మైన జీవనవిధానం కుంటువడిండి.' జనాభాకూడా విపరీతంగా 

విరగడం జిగింది. వీటన్నిటి |పభావంవలన [గామాణ |పాంతాలలో 

సమసి కుటుంబవ్యవస్థ కూడా అవ్యవస్థత చెందడం జిగింది. చాలా 

మంది [గామాణ్యపజలు, ఉద్యోగా నె న్వేహణార్థం వట్టణ్మపాంతాలకు తరలి 

పోవడం 'ముదలు పెట్టారు. అటువంటి పరిస్థితులలో వారు తమ 

కుటుంబాలను [గానూలలోనే విడిచి పెట్టవలసివ చ్చేది. ఈ విధంగా 

గామాలలో కుటుం బాలు అవ్యవస్థత చెందడం జుూగిది. సమాజంలో 

కఖిగిన ఆర్థిక వ్యవస్థ పరివ ర రృనవల్ల సమష్టి కుటుం బాలు, వ్యష్టి కుటుం 

బాలుగా ాపోంతరం చెందాయి. దీనివల్ల సమస కుటుంపహాల ద్యారా 

సంరక్షణ సొంచే అనాథలు, బాలవితంతువుల, వకలాంగులు ముద 

“లైన వారికి భ్మధత లోపించడం జరిగింది, దీని ఫలితంగా చాలామంది 

బాలలు యాచకులు, చేర స సులు, తిరు గుజోతులుగా తయారై నారు. 

ఇటువంటి వారినందరినీ సంరశ్నీంచడానికి (పత్యేక వును సండ్నేము కార్య 

క్రమాలను ప్రవేశ పెట్ట విటడం జరిగింది. - 

స్వాతం త్యానికి పూర్వం శిశు సంక్షే ము చర్యలు 

న్యాతంత్యాసికి పూర్వం మన "దేశంలో శికు సంజ్నేవు కార్య 

_1కమాలవె చాలా తక్కువ (త్ద్ద చూపబడింది. కొంతమంది [ప్రజా 

నాయకులు, మతగురువులు కలసి కొ స్ప సంమేమ క కార్యక్రమాలు ఆరం 

భఖంచారు. మిషనరీ గృహోలు, అనాధా|శేమాలు, పారి శామిక పాఠశా 

లను ముదల లై నవి ఆ కాలంలో స స్వచ్చంగా ఏర్పరచడం జరిగింది. కాస్ 

ఈ సంస్థలు లోపభూయిష్టమైన అర్థిక వనరులు, సిబ్బంది, యాజ 

మాన్యం కలిగి ఉండటంవల్ల వాటిమధ్య సమన్వయం “లేకపోవడంవల్ల, 

తమ కార్య క్రమాలను స్మకొమంగా  నెరవేర్న లేకపోవడం జరిగింది. [పభు 

తం బాలల సంతేమార్థమై ఎటువంటి (వత్యేక కార్యక మాలు (పవేశ 

వెట్ట లేక పోయినప్పట్కి వాటి. సంరతణు భ్యదతల కొరకు కొన్ని శాసనా 
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లను కు (ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది. అవి సవం శే ఎలా 1 ది అషంటి సెన్ అక్ 

1850 2. ది గార్జియన్స్ అండ్ . వార్ట్స్ అక్ 1800 8 ది రిఫాళ్ళేట! 

స్కూల్స్ అ 1897 మొదలై నవి. ఈ శాసనాలన్నీ స్వాతం త్ర్యాని! 

పూర్వం ప్రవేశ బడా యి. 'వ'దేవిధంగా అనేక రాష్ట్ర వ్యాప్త స . 

చట్టాలు, భోర్ సల్ స్కూ-ల్ చట్టాలు ప్రవేశ పెట్టబడ్డో “యి, 

స్వాతంత్రానంతరం జరిగిన శిశు సంక్షే ను కార న(కమాలు 
“బాలల సం శ్నేమం స్వాతంత్ర్యానంతరం. ఒక కొ త్తే పద్ధతిలో 

జరిగిందని చెప్పవచ్చు. భారత రాజ్యాంగం... బాలల. సంవేమార్థమై ఈ ఈ 
కింది నిబంధనలను (పాథమిక హక్కు-లలో ప్రవేశ జెట్టారు.. 

శ వీ వ - ర ద నే 1. 15వ ప్రకరణం :- త్రీ శిశు. సంవేనూ భివృద్దినై | పత్యేక 
ల సౌకర్యాలను ఏర్పాటుచేయాలి. జాతి, వుత, కుల విభేదాలు, 

ప్రీ వురుష నాల విచతుణ, వుట్టిన బేశం మొదలై నవాటి 

కారణంగా ఏ వొరుని వేరుపరచకూడదు. 

2. - 24 వ |పకరణం :- 14 సంవత్సరాల లోపు వయసుగల బాలలను 

. కరాగారాలలా గాన గనులలోగాని, మరియే ఇతర (ప్రమాదకర 

మైనవృ తి పరిస్థితులలోగల పనులలో నియమించరాదు, 

Ci 45 వ ప్రకరణం వా. రాజ్యాంగం 'అమలుపరచిన నాటినుండీ 

10 సంవత్సరాలవరకు 14 సంవళ్సరాలలోవు బాలలకు ఉదిక 

విద్యను (పవేశ పెట్టి పెటి నిర్బంధం చేయాలి. 

ఉ (శామికులైన శ్రీ? సుగుషుల వయస్సును. దుర్విని యోగపర చడం 

గానీ, ఆర్థిక అవసరాలకోస ౦ బాలల వయ స్పుకు, ౮] కి క్రి మించిన 

వృ తులలోకి వారిని నిర్బంధంగా [పవేశ' పెట్టడంగానీ చేయకూడదు. 

5, (పజల జీవన ప్రమాణ స్థాయిని, ఆరోగ్యాన్ని అభివృద్ధి. పరచడం 

“._ ఆహారపోవణ మొదలైనవి రాజు ంగం (ప్రధాన విధులు. 

ఈ విధంగా రాజ్యాంగంలోని (ప్రాధమిక. హక్కులు, అచేశః 

సూ తాలు, బాలల సంతేమాన్ని గురించి పస్తావి స స్తున్నాయి. 
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. వినం సంక్షే నుం - ఆహార సౌకర్యాలు 

భారతదేశంలో అధిక శాతం బాలవాలికలు. అనారోగ్యంగా 

ఉండడానికి ముఖ్య కారణం : సరెన పోవకాహోరం . లభించకపోవడం 

గామోాణ, నగర (పాంతాలలో నివసి స్తున్న తక్కువ సాంఘిక, ఆర్థిక, 

_ అంత సుగల పీల్ల లలో. సరైన పోషకాహోరం లేకపోవడంవల్ల. ఎక్కువ 

వుంది: "అనారోగ ఏం: పొందుతున్నారు. పాఠ శాలకు వెళ్ళు తీ నలుగురు 

ఏ ద్యాస్థలలో ముగ్గు రికి సరైన ఆహారం లభించడం లేదని ఘంటాపథంగా 

చెప్పవచ్చు. వారు తీసుకుంటున్న ఆహారంలో: శరీర మానసిక అభివృద్ధికి 

అతి ముఖ్య మైన మాంసకృ తులు, ఎ. వి.. “మొదలై న్ విటమిన్లూ. 

కిల్లి యమ్ లోపి స్తున్నాయి. ' | . 

సాధారణంగా బాల బాలికలు పాఠశాలకు నశ్ళేముందు. అంక, 

ఉదయం భోజనంగాని, ఫలహోరంగానీ తిని వెళతారు. వారు సాయం. 

కాలం తిరిగి ఇంటికి చేశేవరకు ఎటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోరు. దీనికి 

కారణం అధిక శాతం పిల్ల లు ఆర్థికంగా 'జేదవారవడం లేక పోపకా 

హోరాలవల్ల కలిగ లాభాలు తెలియక పోవడం కాసే అయి ఉండవచ్చు. 

వది సమెనప్పటికీ మన "దేశంలో. పిల్లలు సరిపోయినంత పాళ్ళలో 

వోపక, బలవర్ధక మైని ఆహారాన్ని పొందలేక పోతున్నారని చెప్పవచ్చు. 

దీని ఫలితంగా ఇబాలామంది విద్యార్ధులు శారీరక, బలహీనతను 

చొందడంవల్ల మానసిక ౦గా వారు చదువుపై శ్రద్ద వహీంచ లేకపోవడం, 

వారి ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించడం జరుగుతున్న దీ. 

6 నుండి li. సంవత్సరాల మధ్య వయసుగల పిల్లలు మన 

-జీశంలో 100 మిలియన్ల వరకూ ఉన్నట్లు అంచనా వేయబడింది, 

మూడో పంచవర్ష _వణాళిక పూర్తయ్యే. నాటికి పీకలో 50 శాతం 

మా(తమే. పాఠశాలకు వెళ్ళుట జరిగింది, నాల్లో పంచవర్ష (ప్రణాళిక 

మొత్తం 6 నుండి 11 సంవత్సరాలమధ్య : వయసుగల చాలఛాలిక లందరూ 

పాఠశాలకు వెళ్ళేలాగ చేయాలని . నిర్ణ యించబడింది.. మాధ్యమిక; 

ఉన్నత పాఠశాలలకు వళ్ళేవారి. సంఖ్య 15 మిలియన్లుగా అంచనా 
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లను ప్రవేశ వెట్టడం జరిగింది, అవి సవంశే — 1. ది అటాక్ ళ్ళ 

1850 2. ది గార్జియన్స్ అండ్ . నార్ ర్ ఆక్ 100 8 ది రిఫాళ్ళేటకీ 

స్కూల్స్ ఆక్ 1697 మొదలై నవి. ఈ శాసనాలన్నీ స్వాతం(త్యాని$ 

పూర్వం (ప్రవే పెట్టబడ్డా యి, బ్రదేవిధంగా అనేక రాష్ట్ర) వ్యా ప్త బాలల 

చట్టాలు, భోర్ సల్ సూభాల్ చట్టాలు ప్రవేశ ౩ వెట్టబడ్యాయి. 

స్వాతంత్ర్యానంతరం జరిగిన న్శు సంవ ను కార్య కవ వరాలు 

బాలల సం త్నేమం స్వాతంత్ర్యానంతరం. ఒక. దొ త్త పద్దతిలో 

జరిగిందని చెప వచ్చు. భారత. రాజ్యాంగం. .౪ బాలల. సంకేమార్డమై ఈ 

కింది నిబంధనలను (ప్రాథమిక హక్కు-లలో ధ్రహోశ్టకు.. 

| సాకర్యాంన ఏర్పాటుచేయాలి. జాలి, మత కుల విభేదాలు, 
ప్ర వురుమవ బాల విచతణ, వుట్టిన బేశం మొదలై నవాటి 

కారణంగా న పొరుని చేరుపరచకూడదు. 

లి 24వ |పకరణం :- 14 సంవత్సరాల లోపు వయసుగల బాలలను 
. కరాాగారాలలా గాన్. గనులలోగానీ, మరియే ఇతర (ప్రమాదకర 

మైన వృ ర్తి స్థితుల లలోగల పనులలో నియమించరాదు. 

లి, 45వ ప్రకరణం :- రాజ్యాంగం అములుపర చిన నాటినుండీ 
10 సంవత్వరాలవరకు l4 సం ంవత్సరాలలోవు బాలలకు ఉచిత. 

విద్యను (క పవేశె టె నిర్బంధం చేయాలి. 

ర్త. (శామికలైన న్స్ | వుగుషుల వయస్సును దుర్విని యోగ పర చడం 

గాన్, ఆర్థిక అవసరాలకోసం ఖాలల వయ స్సుకు, న్రక్రికి మించిన ' 

వృ తులలోకి వారిని నిర్బంధంగా [పవేశ వెటడంగాని చేయకూడదు. 

ర్ ప్రజల జీవన [ప్రమాణ స్థాయిని, ఆరోగ్యాన్ని అభివృద్ధి పరచడం 

__ అహారపోవణ మొదలైనవి రాజు సంగం [పథాన విధులు. 

ఈ విధంగా రాజ్యాంగంలోని (వొధమిక హక్కులు, ఆ దేశక 

సూగ్రాలు, బాలల సంతనూాన్ని గురించి _స్తావి స స్తున్నాయి. 
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విను సంక్షే వుం = ఆహార సౌకర్యాలు 

భారతదేశంలో అధిక శాతం బాలబాలికలు. అనారోగ్యంగా 

ఉండడానికే ముఖ్యకారణం. సరైన పోషకాహారం లభించకపోవడం 

[గామాణ నగర (పాంతాలలో నివసి స్తున్న తక్కువ సాంఘిక, ఆర్థిక, 

అంత సుగల పీల్ల లలో సరైన పోవకాహోారం "లేకపోవడంవల్ల, ఎకుకై-వ 

మంది" అనారోగ్యం. పొందుతున్నారు. పాఠ శాలకు వెళ్ళు పతీ నలుగురు 

విద్యాస్థలలో ముగ్గురికి సరన ఆహారం లభించడం లేదని. ఘంటాపథంగా 

చెప్పవచ్చు. వారు తీసుకుంటున్న ఆహారంలో. శరీర, మానసిక అభివృద్ధి క 
అతి ముఖ్య మైన మాంసక్ళ తులు, ఎ. వి. "ముద౭ై చ విటమిన్లు 

శేర్ణియమ్ లోపి స్తున్నాయి. . 
సాధారణంగా బాల బాలికలు పాఠశాలకు వెళ శ్భేముందు' అం'కే 

ఉదయం భోజనంగానీ, ఫలహోరంగానీ తిని వెళతారు. “వారు సాయం 

కాలం తిరిగి ఇంటికి చేరేవరకు ఎటువంటి ఆహారాన్ని పిసుకోరు, దీనికి 

కారణం అధిక శాతం పిల్లలు, ఆర్థికంగా సేదవారవడం లేక పోషకా 
హోరాలవల్ల కలిగ లాభాలు "తెలియకపోవడం కానీ అయి ఉండవచ్చు. 

వది ఏమైనప్పటికీ మన ేశంలో వీల్ల లు సరిపోయినంత ' పాళ్ళలో 

వోపక, బలవర్ధక మైని ఆహారాన్ని పొంద లేక పోతున్నారని చెప్పవచ్చు. 

దీని ఫలితంగా చాలాముంది విద్యార్థులు శారీరక, బలహీనతను 

చెందడంవల్త మానసికంగా వారు చదువుపై శ్రద్ధ వహీంచ లేకపోవడం, 

నాది. ఆరోగ్యం కూడా శ్రీణించడం జరుగుతున్న దీ. 

6 నుండి 11. సంవత్సరాల మధ్య వయసుగల పిల్ల లు మన 

దశకంలో 100 మిలియన్ల వరకూ ఉన్నట్లు అంచనా వేయబడింది, 

మూడో పంచవర్ష (పణాళిక పూర్తయ్యి నాటికి పిక8లో 50 శాతం 

మ్మూతమే. పాఠశాలకు వెళ్ళుట జరిగింది. నాళ్లో. పంచవర్ష (_పణాళిక 

మొత్తం 6 నుండి 11 సంవత్సరాలమధ్య వయసుగల బాలచాలిక లందరూ 

పాఠశాలకు వెళ్ళేలాగ చేయాలని '. నిర్ణయించబడింది. మాధ్యమిక? 

ఉన్నత పాఠశాలబకు _వెళ్ళేవారి సంఖ్య 15 మిలియన్లుగా అంచనా 



ag భారత దేశంలో సంఘ సండ్నేమ నేవలు. 
వేశారు. ఈ బాల బాలికలందరికి బలమైన పోషకాహారాన్ని, ఆరోగ్య 

= మైంన- ఆహారాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ఉ ద్దేశంతో 1976 వ సంవల్ఫే 

రంలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం ప్రవేశవ్వైడం జిగింది. 

భూలబాెలికలను అన్నిరంగాలలో అభివృద్ధిపర చడానికి (ప్రాథమిక 

విద్యకు నిర్బంధం చేయడం జరిగింది, ఈ లతూన్ని సాధించాలంటే 

బాలబాలికలు ఆరోగ్యమైన ఆహారాన్ని వొంది శారీరకంగాను, మాన 

సికంగానూ శ కివంతులు కావాలి. ఆకలి కడువులతో ఉన్న విద్యాద్ధ 

లకు పాఠాలు మన నసుకి చేరడం కష్మం, బాలబులికల మనోభావ, 

మనో విజ్ఞానం, మానసిక ఆ రోగం, శారీరక ఆరోగ్యం అభివృద్దికి 

పాఠశాల అతిముఖ్యమైన పాత్రవహి స్తుంది. పాఠ శాలలో భోజన 

సదుపాయాన్ని వర్పాటు చేయడంవల్ల బాలబాలికలకు ఆరోగ్యం 

అభివృద్ధి చెందడ మేకాక నారు మంచి అహార అలవాట్ల ను నేర్చుకోవడం 

జరుగుతుంది. ఈ విధంగా శికువుల పూర్త అభివృద్ధి! సహాయపడు 

తుంది. అభివృష్టి చెందిన అన్ని దేశాల? లోను, పాఠశాలలో మధ్యాహ్న 

భోజన పథకం సమాజ ఆరోగ్య కార్యక మాలలో ఒకటిగా గురి శ్రి ౦చ 

బడింది, శిశువుల పోషకాహారాన్ని అభివృద్ధి పరచడం, మధ్యాహ్న 

భోజన పథకం (పవేక' పెబ్లిడం జరిగింది. ఈ పథకం మొట్ట క మొదట = 

జర్మన్ , (ఫాన్స్, ఇంగ్లండ్ మొదలైన. "జేశాలలో (పారంభించబడింది,. 

ఇంగ్లండ్ లో ఈ పథకం 1905 వ సంవత్సరంలో నే [పారంభింపబడింది. 

రహ్యాలో మధ్యాహ్న భోజన పథక ౦ సిర్టెష్ట మెన కార్యక మంగా జరుగు 

తున్నది, | ఫాన్లో 19కిర్ వ సంవత రంలో మభ్యాాహ్నా భోజన 

పథ శంన్ని (తోఫఇుబ్టడమేశా (థ్రాన్ ఎ "ప్రభుత్వం ఈలీవిపాయం వై 

శాసనాన్ని కూడా (పవేశ పెట్టిన నది. ఈ శాసనం [(వకారం వదడెనా వాఠ 

శాలను స్థాపించాలం కు తెప్పునిసరెగా అందులో మధ్యాహ్న భోజన. 

సౌకర్యాల కై స్థలాన్ని కేటాయించాలి. జపానులోకూడా ' ఇటీవల = 

ఈ పథకం ప్రవేశ పెట్టబడింది. | " 

భారత చేశంో పాఠశాలలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం ముట్ట 

మొదట 1925 వ. సంవత్సరంలో మ్మదాస్ లో మ్మ దాన్ నగరపాలక 
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సంస్ల స్ట ద్వారా (పవెశ పెట్టారు. ఈ పథకం త్వరితగతిని అభివృద్ధి చెందడం 

కడా జరిగింది. 1929 వ సంవత్సరం నాటికి లి, 000 సంఖ్యలో ఉండే. 

భోజవాల సంఖ్య 1961 నాటికి 85,000 కు 'పెగింది. మ్మదాసు 

తరువాత మైసూర్ రాష్ట్రంలో ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టారు. 

1946 వ సంవత్సరంలో భోర్ కమిటీ మధ్యాహ్న భోజన 

పథ కానికి అధిక (పాముఖ్యత నివ్వడం జరిగింది. 1959 వ సంవత్సరంలో 

హెల్త్ సర్వే (Health Survey), ప్లానింగ్ కమిషన్ (Planning 

Commission) మధ్యాహ్న భో జన పథకాలను అమలు జరిపే పాఠశాల 

లన్నీ జాగ లి తతా పర్య వేవీ,చాలనీ, ఈ పథకాన్ని. అభివృద్ధి చేసి; 

విసృృతం చేయాలని, చెప్పింది. 

1960 వ సంవత్సరంలో భారత (పభుత్వం పాఠశాల ఆరోగ్య 

కమిటీని నియమించింది. పాఠశాల ఆరోగ్యం అంకు పాఠశాలలో 

ఉన్న బాలబాలికల ఆరోగ్యం, వారి పోషశకారాన్ని. ఎప్పటికప్పుడు 

పీశీంచడం, బాలబాలికలు సరైన స్థాయిలో ఈ ఆహారాన్ని పొంద 

గలిగే ఏర్పాటుచేయడం మొదలైన కార్యకమాలు ఈ కమిటీ 

బాధ్యత. మధ్యాహ్నభోజన పథ కాన్ని అభివృద్ధి చేయడా నికి ఈ కమిటీ 

కొన్ని ముఖ్య మైన సలహాల నిచ్చింది. ఈ సలపోల పకారం— 

1. మధ్యాహ్న భోజన పథకం ముఖ్యంగా బాలల ఆరో “గ్యాన్ని చెంపొం 

దించడమే కాక బాలలలో మంచి ఆహారం అలవాట్లను కూడా 

పెంపొందింపచేయాలి.. 

9. బాలలకు కావలసిన పోషకాహారంలో కనిసం 1|8 వ వంతు భాగం 

మధ్యాహ్న భోజనం ద్యారా లభ్యమయ్యేలాగ చేయాలి. 

లి మధ్యాహ్న భోజనాలు నిర్ణయించబడిన కొ లతలలో అన్నిర కాల 

ఆహార పదార్థాలను బాలలకు అందించాలి. 

4. మనచేశంలో పాలసరఫరా తక్కువ కాబట్టి శీవలం పాలే. ముఖ్య 

ఆహారంలో తీసుకొనే బాల చాలిక లకు పాలను ప్రత్యేకంగా సరఫరా 

చేయాలి. ఆ తరువాత మిగతావారికి అంచేలాగ చేయాలి. 
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5. ఆహోరప పదార్థాలు ౫ బాలబాలికల. కందరికీ అందుబాటులో ఉండేట్లు 

చాడా ని 

6. మధ్యాహ్న భోజరానిక అయ్యే ఖర్చులో. రం శాతం , కభక్వుం 

భరించాలి, 

7. బాలలు మానసిక కంగా, శారీరకంగా, సాంఘికంగా, సరిసమానంగా 

అభివృద్ధి పెంచాలంటే వారందరికీ. _మధ్యాహ్నభోజన_ పథకంలో 

వివవత చూపరాదు. | 

రి, పందవర్ష (పణాళికలలో కూ ఈ పథశానికి కొంత ధనాన్ని 

శేటాయించాలి.. మూడో పంచవర్ష ప్రణాళిక నాటికి. (ప్రాధమిక 

పాఠ శాలలలో ఏర్పరచిన పథకం నాల్లో పంచవర్ష (ప్రణాళిక నాటికి 

మాధ్యమిక, ఉన్నత. పాఠశాలలలో హా. (పవేశ వెట్టడా నికి. 

(పయత్నించాలి. 

జాతీయ పాఠశాల ఆరోగ్య కౌన్సిల్ 1964 వ సంవత్సరంలో 

ఆగహ్హ 27 న బొంబాయిలో. జరిగిన తన రెండో సమావేశంలో (పస్తు సుతం. 

వర్పాటు చే స్తున్న మధ్యాహ్న భోజన పథకం సంతృ పీ కరంగా లేదనీ, 

అందుచేత ఈ పథకానికి మరింత ఆర్థిక సహోయం అంద బేయాలనీ 

తీర్మానించింది. శివలం పాఠ ఫా లలుచ్వారా చేశాక ణు ల్యాడీలు, సంతేమ 

వి సృృత | పొజ్ళె లు కూడా ఈ పోషకాహార. పథ కాన్ని చేపట్టడం 

జిగింది, 

మూడో పంచవర్ష (ప్రణాళిక ఆరంభం నాటికి మధ్యాహ్న 
భోజన పథకం అమలులోకి రాలేదు. ఆ కాలం మధ్యాహ్న బోజన - 

పథకం అంకు పాఠ శాలలకుపోయే పిల్గ లకు పాలను పంచడం మ్మూాతమే, 

కాసి (ప సుతం శ్రీక్ (CARE), యూనిసెఫ్ (UNICEP,) మొదలైన. 

అంతర్జాతీయ స్ట ల ద్యారా ఈ పథకం అభివృద్ధి చెందడం: జరిగింది. _ 

అన్ని రకాల ఆ పోక పదాస్థాలు ఉచితంగా సరఫరా చేయడ మేకాక | 

పాటి రవాణా కూడా ఉచితంగా చే జరుగుతోంది. రాష్ట్ర | పభుత్వాలు 

వాటినీ విడుదల చేసుకోవడానికీ వాటిని 'పాఠ శాలలక్షు పంపిణీ చేయడా 
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నికి అయ్య ఖర్చును భరించాలి. .1968- 64 సంవత్సరాల నాటికి 7 మిలి 

యన్న పిల్లలకు ఆహారం సరఫరా చేశారు, ఇందులో శే (CARE) 

ద్యారా 6 లి మిలియన్ల వీల ల్లలకు, యూనిసెఫ్ ద్వారా 0.7 మిలియన్లు 

పిల్ల లకు సహాయం లభించింది. ఆంధపదేశ్ శ శీరళ, వృదాస్, మె "మసూర్ , - 

పంజాబ్, రాజస్థాన్ ముదై న రాస్ట్రాలు శీర్ (CARE) ద్వారా. 

సహాయాన్ని పొందడం జరిగింది. 196 2- 68 లో భారత. డ్రభుత్వం - 

మధ్యాహ్న బోజన పథకానికి 40 లకుల రూపాయలు. ఖర్చు చేశారు. 

1968-64 నాటికి ఈ వ్యయం 65 లతులకు చెరిగింది. 1964-69 నాటికి 

80 లక్షలు, 1965- 66 నాటికి 90 లక్షలకు పెరిగింది, ॥ 

యూని] సెఫ్ ద్వారా & త్తర। (పచేశ్. 3 ఒరిస్సా, మధ్య పజేక్ 9 

మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, లవద్వీప్ మొదలై న రాష్ట్రాలు 3 సహాయాన్ని 

వొంచాయి, స్వచ్చంద చర్చ్ సంస్థలు, శీథలిక్ రిలిఫ్ సీంస్, చర్చివర్శి 
సకన్ మొదలె న సంస్థలు, కూడా మధ్యాహ్నన, భోజన పథ కాలు 

సహాయం చేశాయి. 

1955 లో “మిల్స్ ఫర్ మిలియన్స్” అసోసియేవన్ ఆరంభ 
ముంది, ఇది అన్ని పోపు కాహారాలు, విటమినులు, కలిగివున్న అహార 

పదార్థం, ఇది ఏ ఏ రూపంలోనైనా + తయారుచేసి బాలబాలికలకు అందు 

చాటులో ఉంజేటట్లుచే స్తే . అతిత్వరితగతిని _ఆరోగ్యాభివృద్ధిని వొంద 

గలరు. పాఠశాలల అరోగ్యం, 7 చాలల ఆరోగ్యం కూడా ఆరోగ్యశాఖ 

కార్య[క మాలు, కనుక. (పతీ పాఠశాలకు ఆ పాంతంలో గల (ప్రభుత్వ 

"నె వై ద్యాధికారికి మధ్యాహ్న బోజన పర్యవేవీణా కార్యక్రమం బాధ్యతను 

అప్పగించాలి. ఈ విధంగా మధ్యాహ్న. బోజన పథకం పాఠ శాలలలో 

చదువుకొంటున్న పిల్ల లందరికీ కొంత వరకూ ఆరోగ్యకరమైన, బలమైన 

__ ఆహారం కనీసం రోజుకి ఒకసారి సరఫరా - చేయడం. జరుగుతున్నది. 

ముఖ్యంగా చదరకంలో బాధపడుతున్న దేశాలలో గల “చాలల 

ఆహారాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఈ పథకంఎంతైనా తోడ్పడుతుంది. 

పాఠశాలలోగల ఏద్యార్థుల కేకాక బాలబాలికలు ఉండే సంస్థలన్ని టికి 
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కూడా పోవకాహోరాన్ని సరఫరా చేయడానికి అనేక పద్ధతులను €౩ 
భించడం జరిగింది. దీనివల్ల చేశంలో తక్కు-వ పోషకాహారం .పొం 

తున్న పిల్ల లందరూ బలమైన ఆహారాన్ని పొందడానికి అవకా 

ఏర్పడుతున్నది. రాష్ట్ర (పభుత్వం, (పాంతీయ సాముదాయిక వ్యవ సు 

వె )వేట్ సంస్థలు మొదలై నవన్నీ చేశంలోగల పిల్లలకు పోవకా 

శాన్ని సరఫరా చేయడానికి కృషి చే స్తున్నవి. (పస్తుతం పాలపొడి, ' 

తర బాలల ఆహారం, విటమిను వీళ్ళలు, చేపనూనె మొదలై న హా కా 

పదాన్థాలన్ని అనేక వనరుల ద్యారా పిల్లలకు అందించే కృషి జన 

తుంది. [పాంతీయ స్యయం పరిపాలనా ప్రభుత్వాలు ఈ శికువా* 

అహార పదార్థ "కేం దాలక్షు (గాంటులను ఇవ్వడంకూడా జరుగుతు న్నా 

రాష్ట్ర] వ్యవస్థలు, "రెడ్ కాస్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఛెల్ల్ వెల్ =; 

(Inaian Council for Child Welfare) (పాముఖ్యత పొందిన 

తర శిళు సంకేమం సంస్ట్లలు సమన్యయంచెంది వీల్లల పోవుకా 
థి బు 

పదార్థాల సేకరణ, పంపిణీ శ్ ముద లై న కార్యక్రమాలకు సహాయం దె“ _ 

లని మొదటి పంచవర్ష [ప్రణా నాళిక లో (పఠాళిక కమోషన్ సలహ ఇవ్వా 

నాబ్లో పంచవర్ష (ప్రణాళికలో పాఠశాలలకు వెళ్ళే వయసు 
పీల్ల లకు పోషకాహారాన్ని సరఫరా ' చేయడానికి (ప్రభుత్వం 6 క” 

రూవాయలను శేబాయించిండి. కుటుంబ శిశు సంతేమ (1 జెప్ట్ట 

శ్ర సంశేమ వ వ్యవస్థలు, సాల్యాడీలు మొదలె నవి ఈ శర రు 

బాధ్యతను చేపట్టాయి. 

యూనిసెఫ్ సహాయంతో మూడో పంచవర్ష [పణాఖిజ 

నెహనల్ న్యూ టిమన్ (ప్రోగ్రామ్ (National | Nutrition Prog 

mmey ను ఆరంభించి . దానిద్వారా. రా న్ని ప్రత్యే (క సాముదాడా 

అభివృద్ది బ్లాకులలో సంపూర్హాహార పథకాలను. (పవేశ పెట్టు 

న్ 

1 ఆసక్షుం వాలు, చేపలు, పళ్ళు మొదల న సంరక్షక పోషకాపహా-పు- 

ఉత్స తిచేయడం. 

గామోణ (పాంతాల స్థాయిలో ఈ కార్యక్రమం బాగాలేవంశే 
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2. కొంతమంది (గామాణులను ఈ అహార పదార్థాల ఉత్ప లీకై 
నియమించడం. 

ల. ఆహార విద్యా పథకాలను వ్యవస్థికరించడం, 

శేంద సాంఘిక సంవేమ మం(క్రీవర్టం పుష్టికరమైన ఆహార 

పదార్థాలు పంపిణి చే సే కార్య[కమాన్ని చేపట్టింది. రాష్ట్ర పభుత్యాలు, 

"కేంద ప్రభుత్వంతో సత్సంబంథాన్ని ఏర్పరచుకొని వుస్టైకరమైన ఆహార 

పడార్భ సరఫరా కార్యక్రమాలలో సమన్వయాన్ని నర్పరచుకో వడం 

జరుగుతున్నది. 1981 లో వర్పడిన యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ 

వెల్ఫేర్ ప్రత్యేక ఆహారపదార్థ కార్యక్రమాన్ని వర్పరచి దానిద్వారా 

జనసమ్మర్శం గల నగరాబ్లోోగల మురికివాడలు, వెనుక బడిన (_గామాణ 

(పాంతాల్లోను, కొండ (పాంతాళ్లోను నివసించే శి సంవత్సరాల లోపు 

వయసుగల బాలలకు ఆహార పదార్థాల పంపిణీని వర్పాటుచేసింది. 

తరవాత ఈ కార్యక్రమం లి-6 సంవత్సరాల వయసుగల బాలబాలిక 

లకు, గక్భెణే య్రైలకుం బాలింతలకు పిస్త్పృతం చేయబడింది. 1978-74 

సంవత్సరం నాటికి లి. 7 మిలియన్ల పిల్లలు ఈ సౌకర్యం పొందడం 

' జరిగింది. ఐదో పంచవర్ష (పణాళికలో రాష్ట్ర _పభుత్వాలు (వవేశ పెట్టిన 

కనిసావసరాల కార్యక మంలో (పశ్వేక అహార పదార్థాల కార్యక మం 

(పవేశి పెట్టడం జరిగింది. బొల్యాడిలు, పగటి సంరశణ శేందాలు 

మొదలైననాటిలో గల కిర్ సంవత్పశాల మధ్యగల బాలలకు ఆహార 

పదాళ్లాలు సరఫరా చేయడానికి 1970-71 సంవత్సరంలో సాంఘిక 

సంవ్నేవు కద మం తివర్థ్ధ౦ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కృపచే స్తున్న 

నాలుగు స్వచ్చంద సేవా సంస్థ లకు [గాంటులను మంజూరు చేసింది. 

అవి ఏమం కే 

l. శేం[ద సాంఘీకసం షేము సంస్థ 

2. ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ ైల్ల వెల్ ఫేర్ 

క. భారతీయ ఆదిముజూతి సేవాసంఘం 

4. హరిజన సేవక సంఘం 
10) 
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[గామాణ [పాంతాలలోగల "వెనుకబడిన తరగతులకు, కొండ, 

[పాంతాలకుు, నగర[పాంతాలకు చెందిన 9 మిహీయన్న పిల్బ లకు పోవు 

కాహోర పదార్థాల పంపిణి జకెగింది, 

1929 భో కరువుకాటలకు లోనయిన 16 రాష్ట్రాలలో ఈ 

కార్యక్ర మం (పవేశ పెట్టాను. సమాజంలో గల వెనుకబడిన తరగతులకు 

జెందిన బాలలు, పాఠశాల పూర వయసుగల శిశువులు, గర్బిణి 

త్రులు, బాలింతలకు ఆహో పదార్థాలకే. శేంద ప్రభుత్యం కొంత ధనాన్ని 

కేటాయించడం జరిగింద... 

15 సంవత్సరాలలో పు వయసుగల పిల్లలు మనదేశంలో ' 

సుమారు 240 మిలియన్ల వరకూ ఉన్నారు. భారతే (పభుత్వం జాతీయ 

శాలల పాలసీని [ప్రవేశ నెట్టింది. చేశంలోగల (పతీ ఒక్క. బాలుడు, 

బాలిక వారి పెరుగుడోలకు, అభివృద్ధికి అవసరమైన అవకాశాలన్ని సరి 

సమానంగా అంద జేయాలి అని ఈ పాలనీ నిశ్చయించింది. 

(పమాగాత్శకంగా నిరూకించడానిక కొన్ని సంపూర్ణ విను అభి 

వృద్ధి పథకాలు {౩ పవేశెట్టారు. పథకం ముఖి" గ శ్రళ్య 0 -- 

1 0-6 సంవత్సరాల వయసు అరం "బాలల ఆహార ఆర్ గ్య 

అంత స్తును చెంపొందింపజేయడం. 

2, బాలల మానసిక, శారీరక, సాంఘిక, అభివృద్ధికి సరైన పునాది 

వేయడం. ! 

8. బాలల మరణాల సంఖ్యను తగ్గించడం, అనారోగ్యానికి చికిత్సా 

కార్యక్రమాలను (పవేశ పెట్టడం, చెడు ఆహారాన్ని సరఫరా చేయ 

కుండా చూడటం, అధిక సంఖ్యలో పిల్లలు పాఠశాలలకు నె జృలాగ 

చరాడటం. మొదలై నవి, 

బీ, అన్ని విశ సంవేవు విభాగాల మధ్య సత్సంబంభాలు వర్పరచి 

బాలల బల అర గ్యభివృడ్ధి పథకాలను అమలుజరి గలాగ చేయడం.. 

ర్ ప ల్లల తల్లులకు పోషకాహో హారం, ఆరోగ్యం, విద్య, మొదలై న 

వాటి? గురించి బోధనలు చేసి తమ పిల్లలను తాము జాగ త్త త్తగా, 



కుటుంబం, శ్రీః శిశు సంమెమనేనలు క 

ఆరోగ్యంగా చించుకోడానికి తగిన త్రికురా కార్యక్రమాలను ఏన్చాః మై 

చేయడం మొదసై నవి, 

ఈ పథకం కింద లికి (పాశ లు ఆరంభమైనాయి. పిీటిలో 19 

గామోణ (పాజె జై లు? 105 కొండ వాంత (పాచె చె క్ లు, శ నగర (పాజ్ళా 

ఉన్నాయి. 

ఈ పఏపిధంగా ఆహార పథక కార్యక్రమాలను ఈ కింది విధంగా 

వర్తీ కరించడం జరిగింది, 

న అదనవు ఆహార కార్య కనూలు 

ఉత్స తి, పంపిణి పథకాలు 

ఆహార, విద్య, విస్తృత కార్యక్రమాలు 

అరోగ్యం కొసం కొనసాగించే ఆహార కార్య(క్రమాలు సా ఈ సరి 

ఈ కార్య! [కమాలన్ని భారత (పభుత్వం వారి వివిధ కాఖలద్వారా 

చేపట్టడం జరిగింది, సాంఘిక సంతేమ మం్మత్రివర్లం జాతీయ ఆహోర 

కార్య క్రమాలనన్ని టిసీ సమన్వ్యయపరు స్తు సుంది. చాలల ఆహార, ఆరోగ్య 

పథకాలలో గల లోపాలను పరీవ్నీంచడానికి, దాని అభివృద్దికి సలహోల 

నివ్యడానికి సాంఘీక సంషేము, మంత్రివర్షం కేంద కోలర్షి నేషన్ కమిటీని 

నెలకొల్పడం జిగింది. ఈ కమిటీలలో ఆహార, వ్యవసాయ, విద్య, 

ఆరోగ్యం, కుటుంబ సం శేమం, Sal కమోషన్, సామాజిక సండేను 

చుంలైవర్షం నుండి (పతినిధులు ఉంటాను 

ఈ పథకంవల్ల చఉశంలోగల చాలలు ఈ కింది సౌక ర్యాలను 

పొందడం 'జకెగింది, (1) ఆరోగ్య సరీశు (2) రోగ నిరోధక కార్య! క కవూలు 

(2) అదనప్పు ఆహార సౌక రాళ్షలు (4) 8ఫరాల్ సర్వీసులు (5) 6 సం 

వత్సరాల లోవు వయసుగల వారికికూడా విద్యా సౌకర్యాలు (6) 

ఆహార, ఆరోగ్య విద్యా కార్యః |కమాలు, 

ఈ వె చెప్పిన. సేవలన్నీ (గ్రామాలలో అంగన్ వాడీలద్యారా 

జరుగుతున్నాయి. అంగన్ వాడీ కార్యక ర రలు, ముఖ్య సేవికలు ఈ కార్య 

క్రమాన్ని చేపడతారు. 
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నిం సంత్షైవంం = ఆరోగ్య సౌకర్యాలు 

డక అభివృద్ది, భవిష్యత్ ఆ దేశంలోని. బాలల అభివృద్ధి, 

భవిష్యత్తు వై ఆధారపడి ఉంటాయి. జనాభాకి [పాణాభార వై మనటువంటి 

బాలల జనాభొ ఆరోగ్య సౌకర్యాలను నెచ్చించడంవల్ల ఆది మొత్తం 

జాతిని బలపరచడ మేకాక అన్ని రంగాలలోను అభివృద్ధి! ఉపయోగ 

పడుతుంది. బాలల వయసు అభివృద్ది చెందవలసిన వయసు కనుక 

ఆ వయసులో వారు ఆరోగ్యంగా చెర డానికి కావలసిన సౌకర్యాలను 

వారికి కలుగ జేసే ఆవశ్యకత ఎం చే నా ఉంది. భారత "దేశంలో పాఠశాల 

ఆరోగ్య సంరతుణకు ఎక్కువ (పాముఖ్యత నిచ్చినట్లయి తే బాలల" 

ఆవ "గ్యాన్ని సంరవ్నీంచడం సులభమవుతుంది, 

చాలల ఆరోగ్యాన్ని "రెండు దశలలో కాపాడాలి. (1) పాఠశాల 

పూర్వదశ, (2) పాఠశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు 7 చాలలదశ. పాఠశాల పూర్వ 

దశలో బాలల ఆరా” “గ్యాన్ని కాపాడటం వాలా అవసరం. ఆ సమ 

యంలో బాలలతో పాటు వారి తల్లుల ఆరోగ్యాన్ని కూడా సంరన్నీంచ 

వలసి ఉన్నది, దీనివల్ల శిశు మరణాల సంఖ్య ఛాలా వరకు తగ్గించ 
వచ్చు. విజేళాలతో వోల్చిచూ స్తే భాాతేశంలో శిశు మరణాల 
సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది. శికు సంకేమ శార్య[క్రమాలవల్ల శిశు 
మరణాల సంఖ్య తగ్గించట మేగాక శిశువుల ఆరోగ్యం కూడా అభివృద్ధి 
పరచవచ్చు... మొదటి పంచవర్ష (పణాళిక ఆరంభం నాటిక్షి (పసూతి, నినో 
ఆరోగ్య కేం దాలు బాలా "కవ లో ఉం డేవి. [గగామాణ 
[పాంతాలలో ఇంకా తక్కువగా ఉండే పంచవర్ష పణాళికలో బాలల 
ఆరోగ్య సంరతుణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. మొదటి పంచవర్ష (వణా 

_భ్రీశ్రా కొమిటీ నగర ఆరోగ్య సంస స్ట లన్నిటిలోను (వస్తూతి,. నిను వరో 

సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయాలని సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ (వసూతి. 
శిశు ఆర గ్య | కేందాలు సరిపోయినంత సంఖ్యలో ఏర్పరచడమేశాక, 
అన్ని సౌాక్ర' ర్యాలతో సంతృ ప్రీ పృకర మైన సిబ్బందిని కలిగి ఆండాలనికూడ 
సలహా ఇవ్వడం జగింది, (కీ శేంద్రంలో క సీసం ఒక మా ర్ సిజిటర్ 
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(Health Visitor), ఇద్దరు మంత్రసానులు, ఒక ప్యూన్, ఒక స్విపర్, 

ఉండాలని తెలియచేశారు. పీరు కసీసం 10,000 మందికి సేవచేసే 

బాధ్యతను కలిగిఉండాలి. (పసూతి, శిశు ఆరోగ్యంలో నిక్షణపొందిన 

ఒక్ డాక్ట రును ఈ కేం దంలో నియమించాలి. ఈ శకేంచాలలో గల 

మంచాల సంఖ్యనుకూడా వించి అధిక సంఖ్యాకులు [పసూతిసాకర్యాన్ని 

ఫొంచేలాగ చేయటమేకాక (పసవానంతరం ఎక్కువకాలం వైద్య 

సౌకర్యాలను పొందడానికి ఏలుపజేలాగ చేయాలని సలహాఇచ్చాను. 

బాలలకు ప్రత్యేక వై ద్యాలయాలు తేకపో"తే (పసూతి, న్రిక్షం ఆరోగ్య 

శేంచాలలోనే బాలలకు కనీసం 10 శాతం మంచాలను కేటాయించి 

ఉంచడం (శ్రేయస్కరమని కూడా సలహాఇచ్చారు. 

(పతి ([గామాణ [పాంతాలలో (పసూతి, శికు అనరోగ S$ శేం[దాొ 

లను, (పాథమిక, సికండరీ ఆరోగ్య యూనిట్ల, (గామ సముదాయ 

అభివృద్ధి ఛ్రాకుల విభాగాలు ఈ కార్యక మాలను కొనసాగించాలని 

కూడా సలహా ఇచ్చాను. ఉపజిల్లా అరోగ్య శేంచాలలో కూడా 

(పసూతి, ల్సిన ఆరోగ్య కేం దాలలోవ లె సిబ్బందిని నియమించాలని 

"తెలియ చేయబడింది. 

పాఠశాలలకు వెళ్ళే బాలలకు ఆరోగ్య సేవలు బాలాతక్కు-వనగా 

ఉన్నాయి. నగనాలలోను, పట్టణాలలోను నగరపాలకి సంస్థలు, పుర 

పాలక సంస్లలు సంవత్సరానికి ఒకసారి తమ పాఠశాలలలో బాలల 

ఆగోగ్యం పరీశీంచాలి. దీనివల్ల బాలల ఆరోగ్యపరిస్థితి తెలియగలదు. 

కానీ ఈ పరీక్షలు సక్రమంగా కొనసాగక పోవడంవల్ల బాలల ఆరోగ్య 
పరిస్థితి 'కెలియడం లేదు. అంతేకాక ఈ ఆరొగ్య షీ యలు శీవలం నగర 

పాలక, నవురపాలక సంస్థల ఆధీనంలోగల పాఠశాలలలో మాత్రమే 

పరిమితం చేయడం జరిగింది. 

9 

(గామాలలో ఇటువంటి ఆరోగ్యపరీక్లు అసలు జరగడంబేదనే 

చెప్పవచ్చు. (పతి [గామ సముదాయ అభివృద్ది బ్లొాకుళలోను బాలల 

అరోగ్య హరీక్ష "కేర్యడాలను ఏర్పరచి ఆ బ్రాకుకు చెందిన పాఠ శాలలలో 

చాలల అరోగ్య పరీశ్ జరిగేవిధంగా చేయాలి, _ దీనివలన [గామాణ 
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[పాంతాలలో కూడా కొంతవరకు బాలల ఆరోగ్య పరీతు, చేయడానికి 

విలవ్రతుంది. 

1960 వ సంవత్సరంలో నియమించిన పాఠశాలల ఆరోగ్యక మిటీ 

పరిశీలన (పకారం అసంతృ పీ కరమైన ఆహారం, సరెన రోగనిరోధక 

కార్య్మకమాలు లేకపోవడంవల్ల పాఠశాలకు వెళ్ళే బాలలలో అధిక 

సంఖ్యాకులు అస్వస్థత చెందడం లేదా రోగ గ స్తులవడం జరుగుతున్నది. 

మూడో పంచవర్ష [పణాళికలో పాఠ శాలకు వెళ్ళ బాలల 

అరోగ్య సంరతుణకై కొన్నిసేవలు అవులుపరచాలని నిర్ణయించ బడింది. 

ఆ నిర్ణయం (ప్రకారం ఏర్పరచబడిన ఆరోగ్య సౌకర్యా లేవం కే ఎ 

1. (పతీ పాఠశాలలో పరశు భమైన మంచినీటి సౌకర్యాల, ఆరోగ్య 

పరిరక్షణ సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం, 

2, నెద్య పరీత్షు నాక ర్వాలు. 

కి. [గామాణ (పాంతాలలోగల (గ్రామోణాభి వృద్ధిలో ఛ్రాకులతో చేర్చిన 
(వాథమిక ఆరోగ్య కేందాలు సృక్రమంగా పనిచే సున్నా యో లేదో 

ఎప్ప టీక ప్పుడు పర్యవేవ్సీంచుట. " 

4. పాఠశాలలలో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులకు ఆరోగ్య పరిర త&ణ (వయో 

జనాలను బోధపరచడం మొదలై నవి (పవేశ పెట్టడం జరిగింది. 

నిశం సంవైవం౦ = విద్యా సౌకర్య కార్య కవమూలం . 
బాలల విద్యా నాక ర్య కార్య్మక్రమూలు ఏద్యా శాఖకు చెందినవి 

గాసి సంతేమళాఖకు చెందినవికాదు,. వ్ద్యా సౌకర్యాలు శాల బాలిక 

లకు తగినంతగా ఏర్పాటు చేసినట్లయితే విద్యాసంస్థల ద్యారా నారు 

ఇతర సంత్నేమ సేవలను పొందడానికి అవకావం లభి స్తుంది. మనదేశంలో 
అధిక సంఖ్యాక చాలలుపాఠశశాలలకు వెళ్ళడంలేదని చెప్పవచ్చు. అం'కే 
పీరందరికి పాఠ శాలల ద్యారా ఏర్పాటుచే సున్న సం వేమ చేవలు అందు. 

బాబులో లేదసీ తెలు స్తున్నది. 

బాలలకు విద్యా సౌక ర్యాలతోపాటు వృ త్తి నీక ణా కార్యక్ర 
మాలను కూడా (ప్రవేశే పెట్టడం మంచిది. భారత రాజ్యాంగం (పకారం 
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సుశ్యూల్ల జాతుల, గిరిజనుల బాలలకు విద్యా సౌకన్యాలు కలుగ. 

శేయాళి. వారికి ఉచిత విద్యా సాకొర్యాలతో పాటు స్టయిఫండ్, ఉచిత 

వసతి సౌకర్యాలను కూజా (పవేశ పెట్లి నాదితో (పోత్స్చాహాన్ని కలుగ 

జేయడం జఎెగింది. 

పాఠ శాల పూర్వపద్య, చిన్నపిల్లల జ్మాగ త్త (Nursery Care), 

విద్యా కార్యక్రమాలు, శికో సంకేము కార్య|క్రనాలుగా సిగణించ 

బడ్డాయి. స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం నుండీ కూడా ఈ పాశశాల పూర్వ. 

విద్యా పథకాలు [పవేశ వె వెట్లారు. పాఠశాల పూర్వ దశలోగల శకంన్రను 

సంరవన్నంచడం బాలల సామాజకీ కరణానికి ఉపయాగవడ తాయి. అంతే 

కాక పోవకాపహోనాలు అందజేశేీ శేం దంగా కూడా పనిచే సుంది. శిశు 

సంరశ్ణ గురించి తలిడం తులకు బోధించడంకూడా ఈ కార్యక్రమంలో 
పవేశజెట్టాం. ఈ పాఠశాల పూర్వ విద్య ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా చెదరి 

కంలో ఉన్న కుబుం బాలలోగల బాలలకు, ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న 

పిల్లలకు అత్యంత ఆవశ్యక ంగా గోచరి స్తున్నది. ఈ పథకంవల్ల శ్రద్ధగా 

విడచివెట్టబక్ణ పిల్లలు సంర.కీంచబడి శారీరక, మూనసిక ఆరోగ్యాథి 

వృద్దిని పొందగలుగుతున్నారు. 

మన దేశంలో పాశశాల పూర్వవిద్య ఎక్కువగా స్వచ్చంద 

సంతేమ సంస్థల ద్యారా 'చేబా నె వేటు రంగాల ద్యారా నడుపడం 

జరుగుతున్న ది. సంతెమ విసృత (పాళెక్ట్లు చాల్వాడీలను ఆరంభించ 
ఒం తల ల పా. లా - 

టానికి కేంద సాంఖఘువ సంవువు సంస్థ (పోత్సాహాన్ని కలుగచేసింది. 

కేంద (పభుత్వ స్ఫా స్తాయిలో విద్య; కారిక విభాగాల మం|కివర్లం నర్సరీ. 

పాఠశాలలను నడిపించడ థానికి వివిధ రాష్ట్రాలక్షు సహాయాన్ని అందిస్తు 

న్నది. ట్రై కార్మికుల పిల్లలకు క కర్మాగారంలో ఉన్నత కాలం సంరవీణ 

కలిగించడానికి నిగ గృహాలను ఏర్పరచడం జరిగింది. 

పాఠశాల పూర్వ విద్యా పద్దతి అంకు 0-6 సంవత్సరాల వయసు 
క a | . 

గల బాలలకు విద్యా సౌాక్ర రాలు, పగటి సంరషణ, నర్సరీ పాఠశాల, 

బాల్వాడు, శ్సికం గృహోలు మొదలై లైన వాటిద్వారా జరుగుతున్నది, 
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పగటి సంరక్షణ (Day Care) 

ఇది ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న తల్దుల పసిపిల్లలను పగటిప్వూూ 

సంరక్షీంచే శేందం. దీనిలో వివిధ వయసులక్రు చెందిన పిల్లలను 

చేప్పకుంటారు. ఈ శకేందాలు తల్లుల పంవేళలో నూతమే షు 

చేస్తాయి. తల్లులు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్న కారణంగా తమపిల్ల లను 
i 
/ తగినంత (శద్ధగాచూసి, తద్వారా అనేక సమస్యలకు లోనుకాకుండా 

సంరవ్నీంచడానికి ఈ శేందాలు సెలకొల్పారు. 

నర్చరిలు = 
ఇది 0-6 సంవత్సరాల వయసుగల బాలబాలికలకు సంరయ 

కలుగజేసే శేందం. ఈ నర్పరీ పాఠశాలలలో అనేకరకాలైన ఆట 

వ స్తువులడ్యారా నిర్భాణాత్శక మైన బోధనలు చేయడం జరుగుతుంది, 

ఈ నర్సరీలద్యారా పీల్లలు విద్య, వినోదం ఒశేసారి పొందడం జరుగు 

తున్నది. 
నశ గృహాలు 

వారిశామికీకరణంవల్ల అధికసంఖ్యాక శ్రీలు కర్మాగారాలలో 

పనిచేస్తున్నారు. వారిపిల్ల ల సంరఠజుణార్భ మై కార్మాగా రాలలో శిక్ష. 
గృహాలు ఏర్పరచారు, ఈ నకుగ్భహోాలలో ి సంవత్సరాల లో 
వయసు వెల్ల లను సంర;క్నీ సారు. ఈ శిళు గృహాలలో (పతిదినం ఢాలల 

అరోగ్యం హారక్నీంచడం, సక్రమ పద్ధతిలో ఆహారాన్ని జన్వడం సరైన 
సమయంలో ప్మశాంతి, ఆటలు మొద లై న కార్యకమూలు సిర్భహా స్తారు, 
దీనివల్ల పల్ల లకు ఆ వయసునుంచికూడా 1కమశీవేణ, మంచి అలవాట్లు, 
(పవర్తన మొదలై న లత్షణాలు అలవడతాయి. 

బాల్వాడీలు 

(గామొణ (ప్రాంతాలలోని (స్త్రీలు తమ కుటుంబానికి ఆ 
సహాయం చేయడంకోసం ఇంటా, బయటా కూడా కవవడి పనిజేటు 
వలసి న స్తున్నది. తల్లీ ఇంట్లో లేనవుడు పిల్లలు సంరత్షణ లేక అ(శెద్దకు 
లోనవుతున్నారు. (గామాణ [పాంతాలలో నిళుగ్భుహాలు, నర్సరీలు 

రక 
య 



. కుటుంబం, యీ నికు సంచేమసేవలు ts 

మొదలైన నిశ సంర శీకకా సంస్థలకు ఇంకా చెలకొల్ప లేదు. కానీ 

కర్మాగారాలలోగల న్దిశ్లు గృహోలు, నర్బరరీ పాఠశాలల పద్దతులను 

శిండింటిని కలిపి [గామాణ పాంతాలలో చాల్యాడీలను ఏర్పరచడం 

జకిగింది.. దీనికే కేం వ వ సాంఘిక ' సంశేమ సయ సంవేవు వి సృ పథకం 

ఊాంరా నడునవుచున్నారు. ఇవి ఎక్కువగా [(గామాణ [పాంతాలలో కసి 

పించవచ్చు. బాలల సంపూర్మ అభివృద్ధికి ఈ బాల్యాడిలు కృపి చేస్తు 

న్నవి. పాఠశా పూర్వ వయసుగల బభ'లలను, వార అవసరాలను అర్థం 

చేసుకోగలిగి, వాటిని తీర్చడంలో వక్ష, పొందినవారిని ఈ 7 చాల్యాడీ 

లకు అధికారులుగా నియమించడం జరిగింది, చాల్యాడిలు ఆరోగ్యకర 

మైన పిస రాలలో విశాలమెన స్థలాన్ని వలిగి ఉండాలి. వోపకాహో 

-శాన్ని, అటన స్తువులను సకపోయినన్ని సరఫరా చేయాలి. పిల్లల ఆరోగ్య 

పరీత్శకె కె సౌకరాన్ని క “లుగ జేయాలి. 

ఈ విధంగా బాలల విద్యా సౌకర్యాల అభివృద్ధికి అనేక (పయ 

_ త్నాలు జరిగినప్పటికీ భారత రాజ్యాంగంలో నిర్ణ యించబడిన ఛ్యయం 

 అంకే (పతీ ఒక్కరూ (ఫాధమిక విద్య నభ్యసించి తీరాలి” అనే లత 

_ సాధన జరగడం లేదు. 

1950-51 సంవత్సరం నాటికి పాఠశాల పూర్వ విడ్యా తరగతు 

లకు హాజరైన బాలల సంఖ్య 28,000. 1955-56 నాటికి ఈ సంఖ్య 

75,000 కు పెరిగింది. 1961 నాటికి ఇది 8,00,000 కు పెరిగింది. 1961 

నాటికి 5,000 బాల్యాడిలు ఉంజేఏ. ఏటిలో 50 శాతం అ, రాష్ట్ర 

సాంఘిక సంకేము సంస్థల ద్వారా సహాయాన్ని పొందడం జరిగింది. ఈ 

చాల్వాడీల సంఖ్య ఎక్కుూ-వ చేయాలి. వటిలో తితుణ పొందిన శిశు 

సంశ్నేను కార్యక రృలను (ఛాలనేవికలు) నియమించాలి. మూడో, 

నాలుగో, ఐదో పంచవర్ష (పణాళికలలో 6 బాలసేఏవికా శితణా శేండా 

లను నెలకొల్పడం జరిగంది. (గామాణ [పాంతాలలో బాల్యాడిలను 

వర్పరచే బాధ్యత: శశ సంతేను విసృత ప్రాజెక్ట్, సాముదాయిక 

అభివృద్ధి సంస్థలు వహించాయి. 14 సంవత్సరాల వయసు వరకు పతి. 

ఒక్కరూ విడ్య నభ్యసించడం సెర్చి నిర్తి ప్రమని, భారత రాజ్యాంగంలో నిర్ణ 
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_ 

యరచారు. అంతేకాక 14 సం వక్సర్యాల వయసు: వరకు" ఉచిత విద్యా 

గ్ర సౌకర్యాలు (ప్రవేశ ఇట్టారు. రండో పంచవర్ష | ప్రణాళికలో ఖ్ 
11 సంవ 

తరాలు మధ్య పయ మగల. భాలఅకు విదా దా సౌళశర్యాలు ఏన్చాటు 

చేయాలని నిర్ల యిచబడింది. కానీ దీనినల్ల సరం” త్తి సమస్వలు 'ఉది 3 
వించడం సకగిఎది చి, తను 

1. సంతృ స్కరమెన సంఖ్యల్లో భాలబొలికలను. పాఠశాలలకు హోజర 

+ సమస్యగా పెగ బింంచే గొంది 

బి కొన్ని [పత్యక | పొంతాలళో నివసి సున్న వారు, పల్వేక తరగతు: 

“లకు "చెందినవారు వాలా “వెనుకబడి. ఉండటంవల్ల వారు విద్య 

(పాముఖ్యతను | TU సాంచ లేః పోతున్నారు. 

వ పిల్ల లుం నాల్లో తరగట బక్తి సచ్చేస డికి తల్లి దం డులు వారిని. ఆరి క్ 

సంపాదన వ్ సం వినియోగించుకో వడం జపగుకున్నది.. 
(గ) =. అ నా 

. ఈ. కారణాలను దులా. చెప్లువని (ప్రణాళికా క కమిషన్ ముదటి 
నూూడు పంచవర్ష (పణాళకలలో 6౮- క సంవత్సరాల మధ్య. వయసుగల. 
వీల్ల లక: విద్యాసః ర్యాలను. సర్భాటుచేసింది.:. నాలుగు, ఐదు పంచ 

వర్ష స్త ప్రణారకలలో 11-14 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గలవారికి, 

జా, విద్యా స్రాక్ర రాలను ఏర్పాటు చేయడ ర. - జరిగింది. 

వీల్ల లలో విద్యాభివృద్ధి కొలగాలం' కు ముఖ్యంగా తలిదళ్శడులలో. 

వైతన్యం రానాలి. తలిదండులు' తమ పిల్లలను పాఠశాలలకు స పంపించే: 

లాగ వారికి (పోత్చాహాన్ని ఇవ్వాలి. పాఠశాలలలో. పని చేశే నే ఉపా 
ధ్యాయినులకు గృృహవనతులను ఏర్పాటుచేయాలి. గౌమోణ. (పాం'తొ 
లలో గల పాఠశాలలలో పనిచేసే ఉపాధ్యాయినులకు " -(పత్యేకంగా 

అల నెన్స్లు ఇవా sD 1 ఉపొధ్యాయినులుగా న్ ఇపవు పాఠలిెేట్లేంకి (పశ్యేః 

స్రయిఫరేడ్ల ని నివ్వాలి. "ఈ విధంగా సౌకరోర్థలను. ఏల్వముచే. చ్చ బా ల 
| ల్ 

బ్రాల్రిక్ష=ంఫో వి ద్యాభివృ పప సృృతంగా జ జరి గ అవకాశం" “ఉంది: విద్యాభి 
వృద్ది ఏవిధంగాఅభివృష్థి చె ౨దిందో ఈకింది'ప : ట్ న్వారా తెలుసుకో 'వచ్చు. 
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బాలల విద్యాభివృద్ధి. (1951 - 1974) 

ee A eee el: 

[వరన వయో NN బాల బాలికల శాతం 

(౧౦ లంంం. పెమిజి | ఫ్రీ "వె త్తం బాబుకు.  శాలికలు 

నం ms ల స సా 

wr. ప్రాథమిక | . 

11-14 | విద్య | 18.0, 21 “1 సక్ 

I —— | (పాథమిక | — 
1961 
స్ 6-11 విద్య 61 80 40 

మాధ్యమిక . 
11-14 | విద్య'| 28 24 మ. 

| 6-11. | విద్య ర్: 09. 70. 

1114 విద్య TV YN |. “29, 

బాలల ల సక్రమ అభివృద్ధికి తలిదం[డు లు ఉపాధ్యాయుల మధ్య 

సంబంధం ఏర్ప రచుకో వడం చాలా అవసరం. తలిదండ్రులు, ఉపాధ్యా 

యులు శిశు సంశ్నేమ కార్యక కమూాలకు మార్షదర్శకు లేకాక వారి అభి. 

. వృద్దికి కూడ” సోపానం వంటివారు. (పస సుతం తలిదండులు, ఉపాధ్యా 

యులమధ్య సం్మపదింవుల పద్దతికి అంత. (ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంలేదు. కొని 

శిశువుల అభివృద్ధి కి ఈ: పద్ధతి చాలా ఉపయూోగక రమైనదని గుర్తించడం 

జరిగింది. : 

చనం సంక్షేమం ఎ వినోద కార్య[కమాలం: 

. వినోదం: అనేది వ్య క్కి క్రి గత వఏినో దాన్ని సూచి స్తుంది. వినోదం 

అంచు విరామ. సవాతూస్ను.. నిర్మాణాత్మకంగా. ఉపయోగించుకోవడం 

వంటిది. ఈ వినోదంవట్ని “వ్యక్తి క్షిక్రి వి శాంతి నలిగి. మానసిక అందోళన, 

ఒత్తిడులనుంచీ వ్ము క్త చెంది, స్వేచ్చ, మానసి సిక సంతృ స్కీ సొందగలడు. 
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వినోద. కార్యక్రమాల ద్యారా వ్యక్తి పూర్విగా :తనను తాను వ్య క్షం 

చేసుకో గలుగుతాడు. సిగ్గు భయంషబిడియం, అయిష్టత మొదలైన 

నూ 5 ర్మెమత్య సమస్యలు వినోద కార్యక కమూలద్యారా, తా 'అగివో తాయి, 

వినోద కార్యక మాల ద్యారా బాలలు సామా జికీకరణం పొందగలుగు 

తున్నారు. అంతేకాక బాలల శారీరక, మానసిక, నె. త్రిక అఫివృద్ధికాడా 

జరుగుతుంది. వినోద కార్య[క్రమాలు, / "బాలలకు . అందు బాటులో శే 

ట్రయిశే బాలలు తమ విరామసవాయంలో కాలచేపం జరుగక తిరుగు 

బోతులుగాను, 'దెబ్బలాట కోరులుగాను, చెడు [పవ ర్భనలు కలిగి 

సామాజిక వీదోసులుగా మారడానికి అవకాశాలున్నాయి. బాల 

లందరూ అరోగ్య క కర వెంన వినోద: కార్య[కమాలు పెంది ఉంకే "వారు 

చెడు [పవ ర్త నరు తోంగిపోకుంణా సత్కాా లవ్నేవంతో మంచి పొరులుగా 

మారి “జేశాధివృద్దికి తోడ్పడగలరు. వినోద కార్య[క్రమాలవల్ల శె శాలలు 

తమ నె దైశుణ్య్థతను, కళలను, శకి సామర్థ్యాలను, . శెలివి కేటలను అధీ 

వృద్ధి చేసుకోగలరు. .. నిగోద కార్య, క్రైమాల ద్యారా సమస్యా పూరిత 
చాలీల్లను కూడా చేందీసి నారి సమస్యలను పరిష్క-రించ డానికి ఏలన 

తుంది. .వ్యవస్థిత మైన వినోద శకార్య[క్రమాలు బాలలను ప్రజాస్వామ్య 
జీవితానికి కూడా | (పోత్సహి'స స్తున్నాయి. సముదాయాల్లో వివిధ సంస్థ . 

లలో విడివిడిగావున్న _చాలలనందరినీ ఒకచోట కలపడానికి ఈ వినోద 
కార్యక్రమాలు ఉపయోగ పడ తాయి. కొన్ని సంస్థలలోగల బాలలు. 
అసమ యోజత్వం చెందడానికి ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబ 
జీవితం లేకపోవడం తల్లీ దండ్రుల |చేమాభిమానాలకు నోచునోలేక 
పోవడం మొదలైన పరిస్థితులు బాలలను మనశ్శాంతికి. దూరం చేస్తు 
న్నాయి. ఇటువంటి సమస్యల నుంచి బాలలను సంరశీంచాలంకే 
ఆయా సంస్థ లలో సరిపడినంతగా వినోద కార్యక్రమాలను నర్పాటు 
చేయాలి. దీనివలన బాలలు వారి సమస్యలను మర్చిపోయి మానూాలు 
బాలలుగా తయారవడానికి అవకాశం లభి స్తుంది. వినోద కార్య[కమాల 
వల్లి జాతి, మత భేదాలు, సామూహేాక్ష దురఖ ప్రాయాలు, కొంతవరకు 
తొలగిపోతాయి. 
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మం ఆటలు బాలల, జీవితంలో చాలా (పధానప్మాతను వహీసాయి, 

ఆటల కార్య కన్యలను. శాలల గృహోలలోగాని, పాశ శాలలగానీ, 

తేడా సాముదాయిక. నోతావరణంలోగాసీ జరుపవచ్చు, ఈ కార్య 

క్రమాలు ఆటలకి కావలీస్న పరిక రాలు,. స్నేహితులు, ఆటస్థలం 

నుద-లై నవాటి కలయికవల్ల ఏర్పడుతున్నాయి. పట్టణాలలో వురవాలక్ష 

లలో కొన్ని డు ఆటస్థిలాలుగా ల. (పస్తుతం 

పట్టణ (పాంతాలలోను, [గామాణ (వాంతాలలోను. సదుపాయకర మైన 

ఆటస్థలాలు కనిపించడం లేదు. అటస్థ లాలు (పతీ భుెలునికి అందు 

బాటులో ఉండేలాగ ఏర్పరచడం ఎంతో ముఖ్యం. _ సాధారణంగా ఈ 

అటస్థలాలను స్వచ్చంద సంతేమ సెవాసంస్థలుగాసే, యువజన సంఘాలు 

గాని, విద్యాసంఘాలుగాని ఏర్పాటు చేసినవి మాత్రమే కనిపిసాయి, 

పాఠశాలలో అదనపు వినోద కార్యక్ర కమాలను (ప్రవేశ పెట్టడం 

నశిశు' సంకేమ రంగంలో మంచి అభివృద్ధి సాధించవచ్చు. "కాపీ అధిక 

సంఖ్యాక పాఠశాలలు “శేవలం “విద్యా కార్యక్రమాలకు ' మాత్రమే 

(పాధాన్యమిచ్చి వాటికి మాతమే పరిమిత మైపోవడం జరుగుతున్నది, 

అధునాతనంగా. పాఠశాలలలో వినోద కార్య[కమాలనుకూడా (పవేశ 

పెట్టుట ఆరంభించడం జరిగింది. భారత స్కాట్, గ గైడ్, బాల్ కన్ - 

జి-బారీ, .కిటోర్ దాల్, బాఛంకీ వీకదారీ, తదితర బాలల శీండాలు 

"మొదలైన ఉద్యమాలు బాలలు తమ ఏవిశామ సమయాలను ఉపయో 

గించుకోవడానికి అ నేక సౌకర్యాలను నర్పరచడానికి కృషి.చేశాయి. 

ఈ కృపి. ఫలితంగా సెలవు దినాలలో శేంప్లు, పిక్ నిక్లు, విద్యా 

వినోద యాత్రలు, పాటలు, (డ్రామాలు, . నృత్యాలు, ఉత్సవాలు, 
(ప్రత్యేక శాలల చలనచ్చి తాలు మాపీంచడం, బాలల పాఠ్య [గంథఖా 

మయాలను ఏర్పరచడం, పాటలు, ఆటల (పదర్శనలు మొదలైన 

[కమాలన్ని కూడా వినోద 'కార్య[క్రమా+లలో చేర్చడం జ! 

ఏటిలో బాల్ కన్ -జి= బారీ అభివృద్ధి చెందుతున్న (క్రీడా ఏనోద వ 

ఈ వ్యవస్థ ముఖ్యో ఊశథం భారత"చేశంలో నలుమూలలా గల 
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బాలికలను చేరదీసి కేంవులు, ఉత్సవాలు మొదలై నవానిలో అందరూ. 
కఠి సేలాగ చేయడం చలల శేం| దాలు అ నేక ట్య లాలను ఏర్పరచినవి, 

అంతేకాక బాలల. [గంథాలయా లు, పామాహాల్స్, మొదలె; 

జె స్తు 

ఈ ఎంగ లల వ్ర కి rape స్ చ్ భక ఇ అభివ వృష్టిమదవశ 

భాంతి చేళు లో అధిక సంఖ్యాఘలు, నినాద నాక కళ్యాలను, విలా 

నొాలుగా బొ వించు వాటి మోద ఖుక్లూ స శోయడం అనవసరమనీ, వాటి వల్ల 

 వీస్పలు చెడపోతారనే దురభ్మివి యాన్ని కలిగిడిన్నారు. “కనుక ఎక 
| ముంది బ'లబాలికిలు వినోద. Mons పాల్లో నడానిక్తి 'శోల్లీ 

చేకేంభోగల విజ్ఞాన వినోవ' రంగాలను .ఈ కింది విధంగా = శర ైనవచ్చు. 

i. భె "తిక మైనవి వా "ఆటలు, ఎధలటి చక్ ఏ౪ 'పర్వతారోహణం.. 

2. సృజనాత్మక మైనవి ఫలా సంగీతి నాటక కళలు, చేతివనులు. 

4 ఘిక్రమెనవి :- విహార రయ్యాత్రలు 
ల ఖీ 

0 డ్రి PI 

: 
త్న. 

qT 
బ్రతిక మైనవి : = పండగలు, ఊరేగింపులు మొదలై నవి. ఇవే 

కాక "సెలన్రగో జూ _కేంవుల ద్యారా బాలల వినోద కార్యక్రమాలను 
పెంపొందించవచ్చు. . . 

_ “ల5రి వ సంవత్సరంలో శీంద : సాంఘిక సంకేము సంస్థ "సెలవు 
దిన ేంవులనే (ప త్య పథకం ఆరంభించింది. 12 నుండి 16 సంవత్సరాల 
మధ్య వయసుగల బాలలకు సెలవ్రుడిన ేంవులు నెలకొ 'ల్పారు. సేలవ్ర 
దిన శేంపులకు హాజరయ్యే వాలల తలిదం్యడుల [ సంవత్పరాదాయం 
5,000 రూపాయలుగానీ చేదా అంతకంశు. తక్కు-వగానీ ఉండవచ్చు. 
ల,000 రూపాయలకంకే ఎక్కు-వ ఆదాయం ' గలవారి - వీల్లి'లక్షు ఈ 
"కేంపవులలో (పవేశం ఉండదు. బాలల ఆరోగ్యకరమైన పుషికర మైన : 



అభివృద్ధికి వ్య వస్థిత మైన వినోద కార్యక్రమాలు ౩ చాలా అవసరం అని 

పేంచడ క౧వల్లి ఈ "కేంవులు నెలకో" కారు పాఠశాలలకు" సెలవు 

రోజుల సమయంలో 15 రోజులు ఈ శేంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగు 

తుంది. ఈ శేంప్రుల ముఖ్యో శ్రే టకం పేదబా లలు "సలవు దినాలలో అటు 

వంటి మార్చు తేకుండా ఉండే బదులు వ గారు ద్ తేరకమైన జీవితాని న్న 

సంతోషంగా కొన్ని రోజులైన "గడపటానికి ఏలుగా వినోద' కార్యక 

మూలను వర్పరచడం, అం 'తేశాక వినోద కార్య[క కవమూలలళో పాలూనజే 

చాలలక్షు' సామూహిక. జీవితాన్ని రూపొందించి వారు నాయకత్వ లత 

కాలం అభివృద్ది పరచుకొనేలాగ చేయడం. 

1959-60 లో ఇటువంటి కేంవుల సంఖ్య "24, అవి 1968-63 

"నాటికి ౨50 కి పెెగాయి. "కేంద సాంఘిక సం తేమ సంస్థ స్వచ్చంద 

సేవా సంస్థలకు (గాంటులను మంజూరు వేసి సెలవ్రుకో జుల్ "కేంవులను 

(పోత్సాహపరచడం _ జరిగింది. 1977-78 నాటికి 872 -'శేంపులను 
వర్పరచడానికి (గాంటులను ఇచ్చారు. F 

తక్కువ ఆదాయంగల కుటుం బాలనుంచి వచ్చిన బాలలకు 

సెలవు దిన క్యాంవులతోపాటు ఇంకనూ అనేక వినోద కార్య క్రమాలను 

(ప్రవేశ పెట టడం జరిగింది. అవి ఏవవంకే --- 

1. శాక్ట సొరఘికసం మేమ విభాగాలు శిళుగ్భహాలు ప్రారంభించాయి, 

2, పగటి నర్సరీలు, అచేక పాఠశాల . పూర్వ్ణనయసుగల "బాలల 

శేందాలుకూడా -తెకువడం జరిగింది. ఇవి ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న 

_ తల్లుల పిల్లలకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. కార్మాగారా 

లలో. పనిచేసే త్రి ల, పిల్ల లకు కార్మాగారాలలో నిశుగ్భహోలను 

పవేశపె పెట్టడం కార్మాగార చట్టంద్వారా నిర్భంధం చేయడం 

జరిగింది. అంతేకాక పాఠశాల పూర్వవయసుగల బాలల సంపూర్ణ 

అభివృద్ధి ప్రాజ్ట్ అన్ను Integrated 016.5 chool p: ౭౦గ)కరాడా 

ప్రవేశసెట్ట టారు. ఈ (పాజెక్ట్ లను 1964 వ సంవత్సరంలో శేం్మద 

'సాంఘీకసం మేమ సంస చేపట్టడం జరిగింది. ఈ (పాజ్ళెల ద్యారా 

మురికివాడలలో _ నివసించే బాలలకు, తక్కు-వ  ఆదాయుగల. 
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కళ్ళం చ్చాలనుంచి. వచ్చే పల్ల లక్షు. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యా, 
వృద్ధికోస్లు సౌకర్యాలను: 'వర్వాబుజేయడం జీిగింది, _ 1969 న 

సంవత్సరం నా నాటికి ఇటువంటి (పాజ్ళె క్ లు 10 నెలకొల్పటం జరిగిందీ, 

జాలలల వినోద కార్యక్రమాలను ఆభివృద్ధిపరణాలం శే (పజలక 

ఏినోద కార్య కమాల (వాముఖ్యలేను. పెలియే చేయాలి. అధిక సంఖ్యాక 

లకు అందుబబులో ఉంజేలాగ వినోద కార్య మూలను ఎకో కానక 

సంఖ్యలో నలుమూలలా ఏర్పాటు చేయాలి. 

బాలల సంక్తేవంం . సంస్థాగత, అసంస్థాగత సేవలం 
బారత దేశంలో ఆధునిక పదతులలో శాలల సంజేమ సేవా 

కార్యక్రమాలను "రండు (పథాన భాగాలకు ఏిభజించనచ్చు. అపి — 

(0D సంస్థాగత "సేవలు. (2) అసంస్ఞాగత నె 

న్న. సంనాగతి సవల 

| సంస్థాగత సేవలను ఈ కింది విధంగా పేర్కొనవచ్చు. 1. పరిత్య 

క -తెన పిల్ల ల గృహాలు, 2. దిక్కు లేని బాలల గృహాలు. కి. పెంపుడు 
గృహాలు. 4 చాలాపచారుల _గల్రహాలు, 5, నివాస పాఠ శాలలు. 

6. రాతి వసతి గృహాలు, | FE 

బాలల శారీరక, మానసీక్ర అరోగ్యాభివృద్ధి! ఆరోగ్యక రమైన. 
గృహా నాతావరణం అవసరం. కానీ కొ "న్ని సందర్భాలలో పీల్లల పెరుగు. 
వలకు అవసర మైన పరిస్థితులు కుటుంబంలో లభ్యం కాకపో వచ్చు. అటు 
వంటి : సమయాలలో 'బౌలలను (ప్రత్యేక సంస్థలలో శేర్చవలసిన. అవసరం 
ఏర్పడుతుంది . ముఖ్యంగా శారీరకంగాగాన్సీ, మానసికంగాగానీ, సాంఘి కంగాగాస్ వదో ఒక లోపంవుండి (ప్రత్యేక (శ్ద్ధః సేవ అవసర మైన 
బాలలను ఇట్లాంటి సంస్థలలో చేర్చడం, అవసరవగౌతుంది. బాలలలో 
నాధలు, ఛాకీరక, .మ్లానసిక లోపాలున్నవారు, (ప్రవర ర నలో లోపం ఉన్నాను సంస్థాగత చేవలక్తు అ ఫలు. : 'ఢీర్హ అనారోగ్యంవలన, నిరు. ద్యోగం వలన. జైలు శిల వలన, విడాకుల వలన కటుంభాలు విచ్భిన్న మై బాలలకు అనువై. న వాశావర్తణం లేకపోతే వారు తిరుగు: - 
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బోతులుగాను, జేబుదొంగలుగాను తయారవడం జరుగుతుంది. ఈ. 

విధంగా వారు సమాజానికి సమస్యగా తయారవుతున్నారు. ఇటువంటి 

కుటుంబాలనుంచి వచ్చిన బాలలను సంస్థలలో చేర్చి రమయణ ఇవ్వడం 

ఎంతో [శేయస్క-రం. సంస్థలలో వారుపొంచే సేవ వారి వ్య క్రిగత 

_ సమస్వలవి ఆధారపడి ఉంటుంది... ఈ సంస్థలు కిస (వమాణాలను 

నిర్ణయిం చుకుని ఆ (పమాణాలనై నడు స్తుంటాము. సాధ్యమైనంత వరకు 

బాలలకు ప్రునరావాసాన్ని కల్పించడమే ఈ సంస్థల _ముఖ్యో్లై దళం, 

అంతేకాక శారీరకంగాను, మానసికంగాను అభివృద్ది చెందుతున్న 
వీల్ల లకు (పతీ చేశంలోను వారికి సంతృ ప్ప కరమైన అనుభవాలను కల్పించ 

జాసికి కృపి చేస్తాయి. ఈ అనుభవాలను కలిగించడానికి అవసరమైన 

కార్య్య్మకమాలను ఏర్పాటుచేయాలి. ఈ సంస్థ లలో నిక్షణపొందిన 

వ్య కులను నియమినారు. బాలల శారీరక, మానసిక, సాంస్కృతిక 

అభివృద్దికి కృపి చేస్తాయి. బాలలకు (పక్యామ్నాయ గృహాలుగా 

ఈ సంస్థలు కనపజేటట్లు చేయడమే సుస్థాగత సేవల అశయం, 

సంస్థాగత సేవలను మరల రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు. 

(1) సంస్కరణ సంస్థలు (2) సంస్క-రణేతర సంస్థలు 

సంస్క్రరణా సంస్థలు 
వ (పవ రన గల బాలలను నిర్బంధంలో ఉంచి వార్మిపవర్హ రానా 

విషయాల పరిశీలనలో (శద్దవహించి వారికి శిమో కాలం పూర్తయిన 

తరువాత వారికి పునరావాసం కల్పించడం ఈ సం స్థల ముఖ్యలత్యం, 

బాల న్యాయస్థానాల ద్వారా శికనుహెండిన పిల్రలను ఈ సంస్థలు 

చేర్చుకుని వారి (పవ ర్హనను సంస్క-రిసాయి. ముఖ్యంగా సంఫు ఘవ్యతి రేక 

చర్యలలోను, చట్టవిరుద్ధ చర్యలలొ ను పాబ్దానే పిల్లలను ఇటువంటి 

సంస్థ లలో చేర్చడం జరుగుతుంది. ' 

బాలల న్యాయన్థాసం 

(పభుత్వం బాలల సంరవతణా బాధ్యతను వహించి సాది సంచ . 

మూనసికి తోడ్చడాలనే ఆశయంతో. ఈ న్యాయగ్థానాలను ఏర్పరచడం 

11) 
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జరిగింది. ఈ నయస్థానంలొ ఒక మేజి మ నియమిసారు. సాధా 

రణంగా మానసిక పరిణతీవొంది, విద్యాధికత కల్ న్ న్యాయశాస్త్ర సరి 

జ్ఞానం | కలిగ బూలల సమస్యలను అర్థం చేసుకోగలిగి. బా లలపట్లు సాను 

భూతితో వ్యవహా హారించ గలిగిన వ్య కిని "మేజి సైట్ గా నియమించడం 

జరుగుతుంది. ఈ న్యాయగ్థానాలు 7 నుంచి 18 సంవత్సరాల మధ్య 

వయసు గల అనానొ "గ్య అవినితె, పరిసరాల నుంచి వచ్చిన బాలల 

ఏషయంలోను, అనాధలు, నేరస స్తులు, ఉపేవ్నీతులు అయిన బాలల 

విషయంలోను శ్ద్ధ వహిసాయి. ఈ న్యాయస్థానంలో సళ్ళు 

వేయడం, న్యాయవాదులు వాదించడం మొదలె నవి జరగవు పోలీ 

అధికారులు కూజా సివిల్ దుస్తులలో నే న్యాయస్థానానికి పెళతారు. 

ఈ బాలల బాధ్యత పర్య వేకుణాధి కారి వహిసాడు. ఈ న్యాయస్థానా 

లలో శిక్ష, నిర్భంధం వంటి పదజాలాలను ఉపయోగించరు. ఈ న్యాయ 

స్థానాల ముఖ్యలత్యుం నిక్షీంచడం కాదు. సంస్కరించడం వూ (త్రమె 

దార్మిద్యం, ఆకలి, అన నారోగ్యం, అజ్ఞానం, బాలల నైతిక పతనానికి 

దారితీసే పకిసరాలు మొదలైన కారణాలవల్ల బెలలు ఈ న్యాయ 

స్థానానికి హాజరు కావడం జరుగుతుంది. జర ఎవంటి పర్యెతులలో బాలల 

పట్ల (శద్ద వహేంచేవారు లేకపోవడంవల్ల వారు భితు బన, తిరుగుబోతు 

తేనం,. చిన్నచిన్న దొంగతనాలు చేయడం ముదలై.న సంఘ భు వ్యతి రేక, 

చట్టవికుద్ధ చర్యలు ఆరంధభి సారు, ఈ రక మన బాలలను శు*లల న్యాయ 

స్థానాలు “విచారణచేసి సంస్కరణ సంస్థలకు పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ 

సంస్థ లలో బాలలకు ఉచితాహారం, వసతి. సదుపాయాలు కల్పించి 

విద్యా, వృత్తి కి వీక్షణలను' నేక్చి వారిని అత్యంత (శేద్దగా పరిశీలిస్తారు. 

ఆర్థికంగా, స సాం ఘీకంగా ప్రనరానాసాన్ని కూడా నాకెకి కల్పిస్తారు. 

మొట్ట మొదటి (ప తేక బాలల న్యాయస్థానం 1515 లో 

కలక తాలో నెలకొల్పబడింది. ఈ న్యాయస్థానం 15 సంవత్సరాలలోపు 

పిల్ల లకు సంస్క-రణా కార్యక్రమాలను నిర్ణ యించ డానికి. నెలకొల్ప 

బడింది. ఇటువంటి బాలల న్యాయస్థానాలు మదాస్ లో 1920 లోను, 

కలక తాలో 1922 లోను; బొంబాయిలో ' 1924 లోను నెలకొల్ప 
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బడ్డ శాయి. ఇప్ ఆయా రాష్ట్ర ఢాలల చట్టాల సి ర పం (పకారం నెల 

క్రొల్పడం జరిగింది. 1990 వ సంవత్సరంలో శేం[ద విద్యా శాఖాధికారి 

శివోర్ట్స్ [పకారం మన చేశంలో కి9 బాలల న్యాయస్థానాలను నెలకొల్పి 

నబ్లు పేగొగాన్నారు. ఈ చొలల న్యాయస్థానాలలో నేర స్తుని నేరం 

నిర్ణయించిన తరువాతి వారిని వివిధ సంస్క-రణా సంస్థలకు తరలిస్తారు. 

వివిధ సంస్క-రణా సంస్థలను ఈ కింది విధంగా సేర్కొ-నవచ్చు. --- గొ 

(1) బందీగృహోలు (02) భృపికృత పాఠశాలలు 

(8) నునస్నిర్మాణ గృహాలు (శ్ర) బోర్ట్పల్ పాఠశాలలు 

(త) ఆక్ట్లీ గృహాలు (6) సెంవుడు గృహాలు మొదలై నవి. 

1. బంది గృహాలు (Remand homes) 
చరం చేసిన బాలలను 24 గంటలలో బాలల న్యాయాధికారి 

ఎదుట చేర్చడం జమగుతుంది. ఆ బాలురు, చేసిన నేర విచారణ 

న్యాయస్థానంలో జపేేవరకు బాలలను బందీ గృహాలలో ఉంచడం 

జరుగుతుంది. నేరం పరిప్కా-రం అయ్యెవరకు బాలలను సురశీతంగా 

ఉంచడం ఈ బందీ గృహాల ముఖ్యలక్యం. ఈ సంస్థలలో బాలల 

నారీరకి, మానసిక, నె తేక ప్ ఏస్టతిని సంరతీస్తూ పర్య వేట స్తూ ఉంటారు, 

ఈ బందీగ్భహోలలో 'బ"లలకు వినోద వికాస కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు 

చేయడం జరుగుతుంది. ఈ బాలలను ప] శేలించి వషయసేశ్రరణ చేసి 

రికార్డులను భ| దపరచడం. 

ఈ సంస్థలు జు "లల న్యాయా సాలు ని యించిన (సమాణాలను 

బటి పనిచేసాయి, చుం పంప్మా-ర" మన తరు నాత అవసరమయితే 

ఈ సంస్థనుంచి ఇ *లలను సంస్యారణా సంస్థలకు పంపడం జరుగుతుంది. 

శకొన్నిసవాతయాలలలో 'బ*లలను బందీ సృహాలలోనే ఉచిత చికిత్స 

ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది, 

బాలలు బంద్ గృహాలలో నే ఉన్నప్పుడు పర్య వేతుణాధికారి దః 

బాలల గృహపరిశీలనలు జరిపి వారి సాంఘీక, మానసిక విషయాలను 

కూలంకషంగా సేకరించి కోస్పవారికి అందజేసారు. ఈ రిపోర్ట్ నుబట్టి 
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బాలల నేరాన్ని న యించి ఆ బాలలను తలిదం[డ లకుగానీ, సంరతక 

లకుగాసీ అంద జేయడమోా లేదా సం స్టళో చేర్చడమో చేసారు. 

2. ధృఎకృత నాఠశాల (Certified St hool) 
దిర కాల చికిత్స కోసం బాలలను ధృవీకృత పాఠ శాొలలకు పంపు 

తాను. ఈ సంస్థలు చాలామటుకు స్వచ్చంద మైనవి. ప్టికి (పభుత్వం 

ధన సహాయం చే సుంది. ఈ ధృదిక ఎ్రైతే పాఠశాలలు "రెండు రకాలుగా 

ఉంటాయి. (1) సీనియర్ ధృవిక్ళిత పాఠశాల (2) జూనియర్ ధృపి 

కృత పాఠశాల. 12 సంవత్సరాలలోవు బాలలను జూని మిర్ ధృవీక్ళత 

పాఠ శొలలోను, 16 సంవత్సరాలలోపు ఇాలలను సీనియర్ ధృపికృత 

పాఠశాలలోను ఉంచుతారు. ఈ పాఠశాలలలో మామూలు విద్యతో 
పాటు సాంశేతిక విద కూడా నేర్పుతారు. ఈ పాఠశాలలలో సాధార 

ణంగా బాలలను కెండు లేదా మూడు సంవత్సరాలపాటు ఉంచుతారు. 

ఈలోపున వారి | పవ ర్శననుబట్లి, శివ.నుబ!? విడుదల చేయ వచ్చు. లేదా 

శం 

మరియే సంస్క- రణ సంస్థలకగానీ పంపవచ్చు. 

3. సంస్కరణ గృహాలు (Reformatory Houses) 
నేరస్తులెన బ'లలకు వృ త్రి విద్యా శిక్షణ ఇనసారు. ఈ వృత్తి 

విద్య బాలలు చేసిన నేరాలను దృష్టిలో ల్ పెట్టుకుని నిర్ణయిస్తారు. అనా 

రొగ్యకరమై మన, అవిసీతిక రమైన వాతావరణంనుంచి వా లలను రస్" "లగించి 

ఈ సంస్థలలో కొంత కాలంపాటు ఉంచుతారు. ఆ తరునాత ఈ సంస్థ 

లలో నెర్చుకొ న్న వృతి శిక్షణా సహోయం ద్యారా జీవనోపాధిని 

సంపాదించుకో గలరు, 

4. బోర ర్లుల్ పాఠశాలలు (Borstal Schools) 
15-21 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల చాలనేర స్తులనూ 

బోర నైల్ స్కూల్లో వెడతారు. వీరికి టధ్రత్యేక చికిత్స చేస్తారు. ఇది 

కూడా చాలనేర సులను సంస్క-కించ డానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ 

పాఠశాలలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. (i ) బందిత పాశ శాలలు 
‘Closed Borstal | Schools) (2) 3 సా పాఠశాలలు (cpen. 
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Borstal £chool) స్వేచ్చా పాఠశాలలలో రవణ కుడ్యాలు ఉండవు. 

బంధిత పాఠశాలలలో జైలులోనలె నేరస్తులు బంధించబడి ఉంటారు. 

ఇందులోగల నర సులు పాశశాల లోపలనే నారి కార్యక్రమాలన్నీ 

జరుపుకుంటారు. చాలల వయసునుబట్లో రక్షగా నిర్ద యినారు. ఈ పాన 

శాలలలో నిక్షుణ వాలా. కష్టమైనవిగాను, క్రైష్టమెనదిగాను ఉంటుంది. 

బాలుర అభిరుచులనుబక్ణి నారికి ేగువేను వృతి త్రి విద్యలలో న్స్క్షు ఇ 

సారు. ఈ శిక్షణ సాలనేర స్తుల భావిజీవితానికి భదత ఏర్పరచి 

వాని భా స్య తాయుత; సుఠరిశ్నీత వ్యు సులు గొ తీక్చి దిద్దడా నివే దోహదం 

చేసాయి. సాధారణంగా ఈ పాఠశాలలలో చేర సులను రెండు; మూడు 

: సంవత్సరాలపాటు ఉంచి వారి శీలాన్ని, (పవ ర్హనను, పరిశీలించి తరువాత 

విడుదల చేస్తారు. బాలురు ఈ పాఠశాలలలో నీక్షుణవొందిన వృ త్తిలో 

స్థిర పడేట్టు మాడబానికి పివి క.శాధికానులు (Probition Officers) 

ను నియమించి నారికి చిత్షణా కార్య(క్రనూాలను ఏర్పాటు చేసారు. 

దేశంలో అనేక రాష్ట్రాలలో ఈ బోర్ట్సుల్ పాఠ శాలలు పనిచే స్తు 

న్నాయి. ఈ సంస్థలలో కికీణ పొందిన బాలలు విడుదల అయిన తరు 

వాత తిరిగి నేరం చేయకుండా ఉండేలాగ చేయడం కోసం వారిచేత 

అతికి ప్టతర మైన పనులను చేయిస్తారు. బొల బాలికలక్రు శివణ వేరువేరుగా 

ఉంటుది. బాలల (పవ ర్భననుబట్టి వారి శీతా కాలాన్ని తగ్గించడం 

లేడా హెచ్చించడం జరుగుతుంది. ఈ పాఠశాల నుంచి నేర స్తులను 

విడదల వేసిన తరునాతకూడా పివీశుణాధికారి ఆ బె లల (పవ రృనను 

పరిశీలిస్తూ ఉంటాడు. 

5. ఆకృలరీ గృహాలు (Auxiallary Homes) 
ధృవికృత పాఠశాలలలో చేరడానికి పూర్ణం బాలనేర స్తులను 

అక్సలరీ గృహాలలో ఉంచడం జగుగుతుంది. బొలనేర స్తులను ఈ 

గృహాలలో కొంతకాలంపాటు ఉంచి పరిశీలించిన తరువాత వారి అభి 

రుచుల కనుపాూలంగా శితుణ ఇవ్వడానికి ధృవీకృ్చత పాఠశాలలకు 
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6. పెంపుడు గృహాలం (Frster Homes) 
పది సంవత్సరాల లోవు బాలనేర స్తుూను పెంవుడు గృహాలలో 

ఉంచడం జరుగుతుంది. ధృపకృత పాఠశాలలకు పంపడానికి అవకాశం 

లేని వారిని పెంపుడు గృహాలలో ఉంచుతారు. 

సంస్కరణతర సంస్థలు 

శారీరకంగా, మానసికంగా, సాంఘికంగా అశ కృత కలిగివుండి 
ఆ అశ క్షతమూలంగా తమను తాము మాచుకో లేక (పత్యేక సహాయం 
అవసరమున్న బాలల విషయంలో ఈ సంస్క-రణోతర సంస్థ లు గోద్ద 

వహిస్తాయి. ఈ 'బాలలలో (పవ రన లోపం ఉండదు. కనక సంస్క- ర ౯౭ 

[పమేయంలేదు. ఈ అశ కతలు మూడు రకాలు. (1) శారీరక అశక్తత 

(2) మాససిక అశ కత (కి) సాంఘిక అశ కృత, 

1. బాలల శారీరక ఆశక్రత _ సంస్థాగత సే సువలు 

పుట్టుక నుంచి విక లత్వం పొందడంగానీ లేదా చిన్న తనంలొ క్ట 

ఆ దురదృష్టాన్ని పొండినవారుగానీ ఆరోగ్యకరమైన బాలలవ లే సాలా 

రణ సౌక కర్యాలను అనుభవించడానికి శారీరక అసమర్థత ఆటంకవున్రు 

తుంది. కనుక ఆటువంటివారికి (వక్యేక సౌకర్యాలను ఏహ్పటుచేయాతలి. 

నారు ఒంటరితనాన్ని అనుభవించడంవలన సాంఘిక అసమరారాజు 

తాన్ని ఏ ంది విచలిత (పవర ర నకు దారితీయడం జరుగుతుంది. వారిని 

తమ తెల్లి దండులు కూడా ఉచేవీంచడంవల్ల చేదా అతి గారాబుం 

 చేయడంవల్లకూడా వారిలో వికలాంగులం అనే తక్కువ భావం ఏర్పడి 

పోవడంవల్ల చికిత్సకుగానీ, వునరావాసానికిగానీీ అవకాశం కలుగ 
జేయడం లేదు. ఇటువంటి వారికి (ప్రత్యేక సంరక్షణ చాలా అవసరం. -ఈ 

సంరతణవలన వారికి (పత్యేక నక్ష గ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ (ప తేక 

శితణద్యారా వారు వికలాంగులు అనే భావం తేకుండా తమంత తాము 

తమ పనులను చేసుకోడానికి [పయతల్నిసారు. ఈ వృత్తి శిక్షుణలకు సప 

పోయిన ఉద్యోగావకాశాలను ఏర్పాటు చేయడం కూడా వాలా 

ంఖ్యం. 
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_ భారత బెశంలో 19 వ శతాబ్బం చివరిదశలో అంధత్వం, మూగ, 

షవెముడు గల బాలలు సంస్థాగత సేవలు స్వచ్చంద సంస్థల ద్వారా 

చే స్తున్నారు. 1958 వ సంవత్సరం నాటికి 1,500 అంధులకు సేవ చేయ 

డానికి 55 సంస్థ లు ఏర్పజ్లాయి. 2,000 అంధులకు శీ (బెయిలి పాఠ 

శాలలు ద్థంంారు, గు ల ఒం మూగ చెవుడు, కుంటి మొదలై లన అంగ 

లను ఇ స్తున్నాయి. పూర్తిగా ప్రభుత్వం నడిచే ఇటువంటి సంస్థలు మన 

చెశంలో మూలా తక్కు-వగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. 

విద్యాళాఖ అధునాతనంగా గుడ్డి, చెముడు, మూగ చాలలకు 

వృతి రిక్షణ ఇవ్వడానికి, నారి అభివృద్ధికై పరిశోధనలు చేయడానికి 

సమావేశాలు జరుప్రుకో వడానికి (పత్యేక సంస్థలను ఏర్పరచడం జరిగింది. 

చేముడు మూగ, గుడ్డి, అంగ నె వై కల్యంవంటి శారీరక అశ క్షతలు 

ఉన్న బాలలకు (పత్యేక స సవా సంస్థలు అవసరం. పి%కి శ్రద్దతో తగిన 

విద్య, వృత్తి శికుణలను ఇచ్చి ఆర్చి కంగా వునరావాసాన్ని “కల్సించక 

పోతే వీరు సమాజానికి భారంగా లేయానై పరాన్న జీవులుగా బుగిలి 

పోయె [పమాదముంది, కనుక వీరి సమస్యలను, మానసిక ఆందోళన 

లను అర్ధంచేసుకొని | పోత్సహీంచవలసిన అవసరం ఎంతెనా ఉంది, 

ఆ బాలలకు గల (పత్యేక, అవసరాలను బటి వారికి చెందిన ఏెద్యా 

బోధన, వృతి తి వ్లిక్షల్రా పద్ధతులను వర్పాటువేయాలి. అంధులు, 

ఓివారికి ప్రత్యేక విద్యా సంస్థ లను కూడా ఏర్పాటుచేయడం 

జరిగింది. అంధులకు బెయిలీ లిపి ద్వారాను, బ్రితేర పరిక రాలద్వారాను 

విద్య నేర్చు తారు. ెవిటివారికి |శేవణ సాధనాలను ఉపయోగిస్తారు. 

అంగన నైక ల్యంగల పీల్ల లకు సంస్థలద్యారా కృతిమ అంగాలను సరఫరా 2 

చేస్తారు. దీనికి ఎముకల నివుణుడైన వైద్యుని సంప్రదించి ఆయన 

సలహా. (పకారం ఎవరికి ఏవిధమైన కృతము అంగాలు అవసరమో 

వారికి ఆ అంగాలను ఏర్పాటుచేయడం జరుగుతుంది. 
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శారీరక వికలాంగుల సండేమానికి ముఖ్యంగా రెండు రకాలయిన 

చర్యలున్నాయి. — 

1. స భక చర్య అంశే కనీస సేవలవల్ల బాలలు సాధ్యమైనంతవరకూ. 

అంగ 'కల్యాన్ని పొందకుండా ఉంజేలాగ సంరవ్నీంచడం. 

2, శారీరక నె వైకల్యం గలవారిని (పత్యేక పద్దతిలో విద్యా, వృ _తిశిక్ణ 

వర్చాటుచేసి వారికి వునరావాసాన్ని కల్పించడం. దీనివల్ల అంగ 

వైకల్యం గల బొలలు సమాజంపై పరాన్న జీవులుగా ఆధారపడ 

కుండా తమంతట తాము జీవించగలిగోలాగ చేయడమేకాక చేశా 

నికి ఉపయోగకరమైన పెరులుగాకూడా తయారుచేసే ఏలవుతుంది. 

భారత 'బేశంలో సుమారు 0.5 మిలియన్ల చెవిటి బాలలు, 0.2. 
మిలియన్ల మానసిక నూంద్యంగల బాలలు ఉన్నారని తెలియజేయ 

బడింది. దీనినిబట్టి మొత్తం జనాభాలో 5 శాతం వికలాంగులు ఉన్నా 

రని తేలు. స్తున్నది. అంధ త్వాన్ని చాలవరకు నిరోధించవచ్చు. అంధులకు 

ఏర్పరచిన సంశేమ సేవలలో అంధత్యాన్ని తొలగించడానికి చికిత్స, 

సంస్క-రణ సేవలు ఆరంభించడం జరిగింది. అ శ్రద్ధ, లోపభూయిష్టమైన 

ఆహారపదార్థాలు తినడం మొదలైన వాటివల్ల పీర్పడిన అంధశ్వాన్ని 

నిర్మూలించవచ్చు. ఈ విషయంలో తీలిదండులకు బోధన చేయడం 

ద్యారా ఈ సమస్య $ కొంతవరకు నిరోధించవచ్చు. 

వివధ రకాల అంగచె నెక ల్యం గలవారికి ద్రత్యేకంగా. వివిధ 

జాతీయ వ్యవస్థలు నెలకొ ల్ప బక్డాయి. ఈ సంస్థలు అంగ వై కల్యుల 

చికిత్స, వునరావాస: కార్యక్రమాలు, ప పరిశోధనలు, అభివృద్ధికి కూడా 
ఏర్ప రచ బజ్జా యి. అవి — (1) ది నేషనల్ ఇన్టిట్యూట్ ఆఫ్ డి 

_ విసుయల్తీ హేండీశేప్డ్ (The National Institute of the visually 

Handicapped) అనేస సంస్థ (ప స్తుతం పరిశీలన, వృత్తి తిరికుణ, అభివృద్ధి 

పథకాలలో నిమగ్న మయిందే. దిని కార్యక్రమాలన్నీ జాతీయ స్థాయిలో | 

జ ఏగుతాయి,, 

(2) డెహాడూన్ లోగల అంధులకు ది నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ది. 

క్ (The National Centre for the Blind) అంధుల జాతీయ 
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సంస్థతో కలిసిపోయింది. ఇవి రెండూ కలిసి అంధ బాలలకు మాధ్యమిక 
_ పాఠశాలలు వృత్తి శిషణా శేంచాలు వర్పాటు చేశాయి. పావీక 
అంధత్వం గలవారికి పాఠశాలలు, (బెయిలీ లిపి, విద్యకై కావలసిన 

_ పరికరాలు తయారు చేయడానికి ఒక వర్క్ పాప్ కూడా ఉంది. 

(బెయిలి జాతీయ (గ్రంధాలయం కూడా ఈ సంస్థలలభోనుంది. కలక తాలో 

కాళ్ళు, చేతులు లేనివారికి ఒక జాతీయ సంస్థ నెలకొల్పబడింది. 

ది నేషనల్ పాలన్సీ రిజల్యూషన్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ (The 

National Policy on Education) సూచన [పకారం అంగనై క ల్యం 

ఫొందిన బాలలను కూజా జ సాధారణ పాఠశాలల 

లోనే (వవేశం కలుగ చేయాలి. 

పభుత్వం గుడ్డి, మూగ, చెముడు, కుంటి మొదలైన వారికి 

స్కాలర్ పీప్లను కూడా మంజూరు వేసింది. సాధారణ, సాంకేతిక, 

వృత్తి విద్యలలో (పోత్సాహాన్ని కలుగ జెయడానికీ ఎంతో కృషీ చేస్తు 

న్నది. ముదటి పంచవర్ష (ప్రణాళిక నాటికి సంవత్సరానికి ర్ట స్కాలర్ 

వీక్లు మా! (త మే ఉండేవీ. 1975 వ సంవత్సరం నాటికి ఏటి సంఖ్య 

6500 కు వంగింది. అంతేకాక పారి మిక, వాణేజ్య రంగాలలో శిక్షణ 

పొందుతున్న 14 నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య వయసుగల ఏకలాంగు 

లకు (ప శ్యేక షె సయిఫండ్ లను ఇవ్వడంజరిగింది; (ప్రత్యేక ఎంప్లాయి మెంట్ 

శేందాల ద్వారా 14,000 శారీరక వైకల్యం గలవారు ఉద్యోగాలను 

పొందగలిగారు. అంగ వైకల్యం గలవారికి సయం ఉపాధికల్చన కె. 

(పభుత్వం బ్యాంకుల దార్వా , బుణాలను కూడా మంజూరు చేయడం 

జరిగింది. 1975-76 నాటికి శేంద ప్రభుత్వం 90 వ్యవస్థ సలకు (గ్రాంటులను 

ఇచ్చింది. దీనికై. 6.5 మిలియన్ల రూ పాయలను. ఖర్చు చేయడం 

జరగింది, 

1973-79 నాటికి 9 మిలియన్ల రూపాయలను 120 వ్యవస్థలకు 
అందజేయడ మెంది, 

' -జీశం నలుమూలలా గల _అంధబాలలకు 156 పాఠశాలలు, 

నిక్ ణకా కేంచాలు నెలకొల్పారు. “జేశం మొ త్తంపోాద బొంబాయి, 
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కలక తా, ఢిల్లీ, మదాసు నగరాలలో నాలుగు శిక్షణా త్రై 

లున్నాయి. ఈ శేం_దాలు “సంవత్సరానికి 40 నుంచి 50 వరకు 

విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులను తయారు చే స్తున్నది. ఇటువంటి తూ 

శేం దాలు చేశం నలుమూలలా 17 నెలకొల్పారు. ఈ పథకం gE 

(ప్రవేశే పెట్టబడింది. 1979 నాటికి 17,317 శారీరక వికొలాం? 

ఉదో స్టగాలు ఇచ్చారు. సారస్వత "కేండాలలో కూడూ (మ 

ఎంప్లాయి మెంట్ అథికార్లను నియమించి విక లాంగులకు [కు 

ఉద్యోగావకాశాలను వర్పాటుచేయడం జరిగింది. 

కాళ్ళు, చేతులు లేనివారికి సాధారణమైన, మన్నికగల తక 

ఖరీదులో లభించేలాగ "సాధనాలను సరఫరాచేసి వారుకూడా 

పౌరులవలే సమాజంలో సర్లు బాబు చేసుకో "వడానికి (పభుత్వం & 

అవకాశాలను కలుగే స్తున్న ది. కాస్పూర్ లోగల కృతిమ అవయ- 

ఉత్ప త్తి కార్పొరేషన్ వివిధ రకాల కృతిమ అవయవాలను త 

చేసి అందరికి అందు బాటులో ఉండే ఊలాగ ఏర్పాటుచే స్తున్నది... 

(ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ రంగాల ఉద్యోగావకాశాలలో లీ శాతం వికలా 

శకేటాయించింది. రాస ప్రభుత్వాలు క కూడా కొ న్నీ ప్రత్యేక ఉదో్య 

కాశాలలో వికలాంగులకు కొంత శాతం శేబోయించడం 23 

వికలాంగులను (పోత్సాహపరచడానికి ప్రభుత్వం (ప్రతిసంవత్సరం Er 

చెందిన వికలాంగ ఉద్యోగులకు బహుమతులను ఏర్పరచింది. అం 

వికలాంగులను ఉద్యోగాలలో నియమించుకోచే యాజమాన్య 
కూజా బహుమతులను, (ప్రశంసా షత్రాలను ఇస్తున్నది, రక ఆ 

ఉద్యోగ స్తు సులకు రాకజబోక "సాక కర్యాలను ఏర్పరచడానికి ప్రభుత్యం; 

50 శాతం. మెట్రోలు. ఖర్చును భరి రి స్తున్నది. ఈ సౌాక్ర ర్వంవల్ల మెక 
గులు తమకు. ఏలుగాఉన్న వాహనాలను ఉపయోగించుకుని తక 

వ్యయంతో ఉద్యోగ స్థ స్థలానికి, ' తదితర స్థలాలకు సులభంగా 
రావడానికి అవకాశం కలుగ చేయబడింది. అంతేగాక వంట7౯ా 
నూనె నినాస గృహాలు తదితర అవసరాలన్ని టినీ విక లాం 

“భుత(ం తక్కు-వధరతో - సరఫరాశేయడం' జరుగుతుంది. ఈవి 
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అనేకరకాలె న సౌకర్యాలను కలుగజేసి వారి అభివృద్ధికి తోడ్చడటం 

జరుగుతున్నది. 

బాలల మానసిక అశ క్రత = సంస్థాగతీ సేవలు 

మానసిక సమస్యలు, అశ క్ర తలు గల పిల్లలకు, (పవర 

సమస్యలు గల పిల్ల లకు (పత్యేక శే సవలు అవసరం. చాలల నల 

"శే్యదాలద్యారా బాలలకు సహాయం అందుతుంది. చాలలలో గల 

ఈ వ్యాధి లతుణాలు అంతర్హ తంగా న్న కొన్ని అలజడులకు చిహ్నాలు? 

బాలలు తవును తాము వ్యక కంచేసుకొచే అవకాశం లేనవుడు లేడా 

ఉన్న అవకాశం శీణించినపుడు, వారి అంతరాంతరాలలోగల వాంఛలు 

తీరక వారిలో మూనసిక మైన సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పరిసరాలతో 

సర్దుబాటు చేసుకో లేకపోవడంవల్ల కూడా కొంతమంది బాలల మానసిక 

అస్వస్థకు లోనను తారు, 

భారత బేశంలో మానసిక అశ కత చెందిన బాలలకు సేవలు 

చాలా తక్కువగా ఏర్పరచారు. సరైన సమస్యా నిదాన సేవలుకూడా 

లేకపోవడంవలన మానసిక మాంద్యం గల బాలలను మానసిక వైద్యా 

లయాలలో చేక్ని వారికి మరింత అయోమయ పరిస్థితిని కలుగజేయడం 

కూడా కొన్నిచోట్ల జరుగుతున్నది. చాలామంది బాలలను పిచ్చివారని 
కుబుంచాలనుంచి తరిమివేయడంవల్ల అనాధాశనూలలో చేరడంకూడా 

జరుగుతున్నది. నూనసిక అస్వస్థత, అశ కృతగల బాలలకు విద్య, 

వృ కిశికీణ ఇవ్వడా నికి చాలా తక్యూవ సంస్థలు పభుత్వం చేత, 

స్వచ్చంద సేవాసంస్థలచేత నెలకొల్పబ కాయి. 

విద్యాభ్యాసం చేయగల శ్ర క్రి, . కెలివికేటలుగల మానసిక 

_ వికలాంగులకు కే్యద్య ప్రభుత్వం సంస్థలను స్థాపించడం జరిగింది. ఇటువంటి 

సంస్థలను మరింతగా అభివృస్థ చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఎండే నా ఉంది, 

ఇటేవంటి సంస్థలలో నివాస 'శాకర్యాలు, పగటి సంరతుణా సౌకర్యాలను 

కూడా వర్పరవాలి. అం తేకాక సమస్యా నిదానం, చికిత్సా నాక న్యా 

అను అభివృద్ధి చే యాలి. మానసిక అశ కృతగల బాలలను సంరక్నీంచ 
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డానికి (పక్యేక కితుణ పొందిన సిబ్బందిని తయారుచేయడానికి శిక్షణా 
శేందాలను ఏర్పరచాలి. మానసిక మాంద్యం గలవారిని మూక 

తరగతులుగా విభజించడం జరిగింది. 

| విద్యాభ్యాసం చేయగలిగిన శ కిగల మానసిక మాంధ్యత 

2 వీక్షణ పొందటానికి శక కృగల మానసిక మాంద్యం 

8, ఎట్లాంటి మానసిక శ క్తి తేక పూర్తిగా ఇతిరుల వై ఆధార పడన లస, 

మానసిక మాంద్యం. 

చదువుకోడానికి శ క్కేగల మానసిక మాంద్యం గలవారి 1-Q $0 

మరియు 70 వరకు ఉంటుంది. వారు కొంత నిద్యః ఏదో ఒక వృశ్తి సి 

_. చిక్షైణ్య నేర్చుకొని ఒక దశేలో తమను తాము' పోపించుకోగలిగన 

స్థాయికి వసారు. 

వృతి ఫ్ర నక్ష మా(తమే పొందగలిగిన వారి 6 ౨5 మరియు 50 

మాత్రమే ఉంటుంది. వారు తను పనులను తాము చేసుకో గలిోట ట్లు 

వీక్షణ ఇచ్చినట్లయితే నారు ఇతరుల వై అధార రిపడనలసిన అవసరం 

ఉండదు. అంతేకాక వారికి కొన్ని వసతి సౌకర్యాలను నర్చరచినట్లయితే 

తాము నేర్చుకున్న వృత్తి శితణతో తమ జీవనోపాధిని తాము సంపా 
దించుకోగలుగుతాడు. 

పూర్తి గా ఒకరిమోద ఆధారపడి. జీవించాల్సిన నారి LQ 25 

లోవున ఉంటుంది. ఇట్లాంటి వారికి ఆహారం తీసుకొ నేది చుుదలుకొన్సి 

అన్ని విషయాలలోను ఇతరుల సహాయం అవసరముంటుంది. అట్లాంటి 

బాలలు సారికి ఎదురుగావున్న |పమాడాలను కూడా. గురి ర్తెంచ లేరు, 

కనుక అట్లాంటి వారు [ప్రమాదాలకు గురికాకుండా ఉంటడంకోస సం సంర 

శణ అవసరం, ఈ సంంతుణకశై. వారిని సంస్థలలో చేర్చవలసిన అవళ్య 

కత ఏంజే ఇక నా ఉన్నది, 

ఆధునిక యుగంలో చబాలలునూ నసిక అశ క క తలకు లోను 

కాకుండా. ఉండటానికి అనేక నిరోధక. కార్యక్రమాలను ప్రభుత(ం 

చేపట్టడం జరిగింది, బాలల మానసిక ఆరోగ్యాభివృద్ధి కోసం పాఠశొల 
పూర్వ విద్యా ప పథ కాలను ఏర్పరచటం, తల్లులకు పిల్లల. పెంపకంలో 
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తీసుకోవలసిన జాగ తలను -జెలియజేయటంకోస సం శిక్షణా శకార్య|క్రమా 

లను ఏర్పాటు చేయటం మొదలయిన కార్యక మాల బాధ్యతే (పభుత్వం 

చేపట్టడం జరిగింది. అయిదో పంచవర్ష ప్రణాళికలో బాలల సంపూర్ణాభి 

వృద్దికి సమైక్య "బాలల అభివృద్ది సేవలు (Integrated Child deve- 

lo ment services) కూడా ఏర్పరచటం జరిగింది, 

మానసిక అశ కృతగల బాలలకు ఢిల్లీలో శేం|ద (పభుత్వం ఒక 

పాఠశాలను నడుపుతున్నది. ఈ పాఠశాలలో వృ త్తిశికు~ణ, మానసిక 

అశ కె తకు (పక్యేక సేవలను ఏర్పాటుచేయడం జరుగుతుంది, 

బాలల సాంఫింక అశ క్ర కత్ర = సంస్థాగత సేవలం 

ఆర్థిక, సాంఘిక కుటుంబ స్థితులు సరిగా లేనపుడు కూడా 

బాలలకు సంస్థాగత సేవలు అవసరమౌతాయి. ఆర్థికంగా వెనుక బడిన 

-జేశాలలో అనాధ బాలల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం సహజం. 

కొందరు బాజలు సంరతకులుగానీ, తలిదండ్రులుగాని లేకపోవడంవల్ల 

అనాధలవుతున్నారు. ఒంటరితనం, తలిదండ్రులు లేకపోవటం, ఉసేకు. 

చేయబడటం, పారిపోవటం, పేదరికం మొదలైన కారణాలవల్ల బాలల 

సాంఘిక అశ కృతలకు లోనవుతారు. వివిధ రాష్ట్రాలలో సాంఘిక 

అశ క తలను పొందిన బాలలను సంరవ్నీంచటానికి అనేక శాసనాలను 

(ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. కాని ఈ శాసనాలు సంతృప్తికరంగా పసి 

దేయటంలేదు. మిషనరీలు, ఆ(శమాలు మొదలై నవి అనాధ బాలలకు 

సంరతుణ సంస్థ లుగా పనిచే స్తున్నపి. 

శేదరిక ౦వల్ల అనాధలై న బాలలకు సంస్థాగత "సేవల ఆవశ్యకత 

అంత ఎక్కువగా ఉండదు. పేద బాలలు లేనాధలుగా కాకుండా 

ఉండటానికి వారి తలిదం[డులకుః వారి పోషణార్థమై కొంత ధన 

సహాయం చేసినట్టయితే వారు తమపల్లల అవసరాలు తీర్చడానికి 

అవకాశం ఉంటుంది.  సంరఠరతుకులు లేని “బాలలకు వెంవుడుగృహాలలో 

వునరావాసాన్ని కల్పించటం మంచిపద్దతి. లేదా ఆ బాలల బంధువుల 

కుటుంచాలలొ" ఉంచి నారి పోషణకు కావలసిన ఆర్థిక సహాయం 
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చేయాలి. ఈ పద్దతులద్వారా వునరావాసాన్ని కల్పించ చలేని బాలలకు 

(ప తేక సంస్థ లను ఏర్పరచి ఆ సంస్థ లలో వారికి సంరక్షణ, వసతి 

నాక ర్యాలు,. భదత, విద్యా సెక ర్యాలు, నిక్షణ్రానొక ర్యాలు ఏర్పాటు 

చేసి వునరావాసాన్ని కల్పించి వారిని మామూలు పౌరులుగా చేయ 

వచ్చు. (ప స్తుతమున్న స్వచ్చుంద స సెవా సంస స్థలన్ని టిని ఒక శా ప్రీయమైన 

క్రమపద్ధతిలో నడిచేటట్ల్టు చూడాలి. డ్ సంస్థలను నక్ష పొందిన 

సామాజిక నంక్నేమ కార్యక రృ ర సలహో సం|పదింపులతో నడవాలి. 

ఈ సంస్థ లకు పురపాలక సంస్థ, నగరపాలక సంస్థ, రాష్ట్ర (పభుత్యాలు 

సహాయాన్ని అందియ్యాలి. స్మక్రమంగా నడవని సంస్థ లను తొలగించటం 

ంచిది.. సాధారణంగా ఈ సంస్థలు ఈ కింది విధంగా ఉంటాయి, 

1. అనాధ శరణాలయాలు 

అనాధ లై న బాలలను చేరదీసి వారికి వసతి, భోజనసౌకర్యాలం 
ఏర్పాటుచేసి విద్యాబుద్ధులను నేర్పుతారు. కొంత వయసు వచ్చిన 
తరువాత వృ శ్రీవిద్యా వీక్షణ పొందిన బాలలకు ఉద్యోగావకాశాల 

కల్పించి వారు ఆర్థికంగా స్వళే కి నై ఆధారపడేటట్లు ఈ అనాథ 

శరణాలయాలు ' సహాయం చేస్తాయి, ఈ సంస్థలు వాలబాలికలకం 

(పళ్యెకంగాను, విడివిడిగాను ఉంటాయి. బాలికలకు యు క వయసూ 
వచ్చినతరవాత వివాహోలు జరిపించడానికి కూడా ఈ శరణాలయాలు: 

బ్రా ధ్యతే వహిసాయి. | 

2. "పెంపుడు గృహాలు 

బాలలకు గృహ వాతావరణం వారి పెరుగుదలకు అనుకూలంగా 
లేనపుడు ప్రత్యామ్నాయ గృహాలలో పిల్లలను వేర్చవలసిన అవసర 
మేర్చడుతుంది. అటువంటి సమయాలలో బాలల పెరుగుదలకు, 
అభివృద్ధికి తగిన వాతావరణం ఉన్న గృహాలను ఎంచుతారు, వెంపుడు 
తల్లి, గ్లిదం' దులు వీల్లలను గేద్ధ్గతోచూని వారి అవసరాలను తీరుస్తారు. 

ఈ పెంపుడు తలిదం[డు లకు. కొన్ని సమయాలలో వారి సేవలకు (పతిఫలంగా 

ధనసహాయం. చేయడంకూడా జరుగుతుంది. ఈ ధనసహాయం సొంత 
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తలిదండులుగానీ లేదా ఈ సంరక్షణా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన తెలి 

దండులు గాని ధనసహాయం చేస్తారు. భాలలను ఈ చెంపుడుగ్భపహోలలో 

తొ త్మా-లికంగా మాత మే ఉంచుతారు. నిర్ణీతకాలం దాటినతర వాత. 

వారు తమ గృహోలక్రు తిరిగి వెళ్ళేవరకుగానీ, మరియే ఇతరసంస్థలలో 
చే గేవరకుగానీ బాలలను 'పెంవుడు గృహాలలో నే ఉంచడం జరుగుతుంది. 
ఈ వెంవుడు గృహాలు నాలుగురకాలుగా ఉంటాయి. 

l. ఉచిత గృహాలు 

వీటిలో వె ౦వుడు తలిదం డులకు ధనం చెల్లి ంచవలసిన అవసరం 

ఉండదు. 

2. సెవా గృహాలు 
నేనా గృహాలలో కల్పించిన వసతి భోజన సౌకర్యాలకు 

బదులుగా అందులోనవున్న బాలలు ఆ వసతికె కొంత సేవ చేయవలసి 

ఉంటుంది. అంక ఆ సంస్థలలోని బాలలు వస్తురూ పేణాగాన్సీ, పని 

రూ పేణగాని ఆ సంస్థ కోసం కృపి చేయవలసిన అవసరం ఈంటుంది, 

3. వసతి గృహాలు 
ఈ గృహాలలో బాలల చెంపుడు తల్లి దం[డులకు కొంత ధనం 

వెట్టంచవలసి ఉంటుంది. 

4. దత్తత గృహాలు ee 
మొదట తాత్కాలికంగా న కుటుంబంలో అయితే సంరతణా 

రమై బాలుని (పవేశఇె పెట్టడం జరుగుతుందో ఆ కుటుంబమే ఆ. బాలుని 

ద్ త్రేత చేసుకో వడం జరుగుతుంది. దత్తత వేసుకున్న తరవాత ఆ 

బాలుడు పూర్తిగా ఆ కుటుంబ సభ్యునిగా హక్కు_లన్ని టోనీ సంపాదించు 

ఫోగలడు. దత్తత తీసుకున్న. తలిదండులు కూడా అ. బాలుని. తమ 

స్వంత క కునమారుసవ ఆ చూసుకొని, అత్తని చాధ్యతనంతటిసీ స్వకరించటం 

జరుగుతుంది, 

బాలుని స్వభావం, అభిరుచులు, ఇహ్లోనిష్థాలు, స్వగృవా నాతొ 

వరణం వంటి ముఖ్యమైన అంశాలను అర్థం 0 చేసుకుని” అందుకు తగిన 
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వాతావరణం, వసతులు ఉన్న గృహోలలోనే పెంపుడు గృహోలుగా 

ఎన్ను కోవడం ముఖ్యం. ఎందువల్ల నంకే ఆ పెంవుడు గృృహాలవై నే 

బాలుని భావిజీవితమంతా ఆధారపడి ఉంటుంది. కనక సెంవుడు గృహ 

వాతావరణాన్ని జ్నాగ తగా పిశ్లీలిస్తూ ఉండా లి. ' 

సంస్థాగతం కాని సేవలు 

సంస్థాగతంకాని సేవలు ఈ కింది విధంగా ఉంటాయి. --- 

విచుపోవణ గృహాలు, పాథముక పాఠశాలలు. 2౨. పగటి *కేం[దాలు 

వ్, వరం హోబీ క్లబ్బులు, 4, [గంథాలయ సౌకర్యాలు. ఏ, సెలవు 

గృహాలు 6. బాలల చికిత్సా మార్హదర్శక శేండాలు 7. పాఠశాల 

సం శ్నేమక్ళపీ. సేవలు 8. మానసిక మాంద్యంఉండే 7 బాలల పాఠశాలలు 

౮. గుడ్డి, చెముడు, మూగ బాల వికలాంగులకు నర్చరీలు, పాఠశాలలు 

10. శ్రవణేదద్రియ శేందాలు 11. దిక్కు- లేని బాలలకు దిక్కు-క లించే 

చేవలు 12. నిశ ఆరోగ్య కేర్యదాలు. 

1. నినంపోషణ గృహాలు, (పాథమిక పాఠశాలలు 

హారిగ్రామికీకరణం, నగరీక రణం, విద్యాభివృద్ధి మొదలై న కార 

కొలవల్ల అధిక సంఖ్యాక (శ్ర న్స్లకు ఉద్యోగావకాశాలు లభి సున్నవి. దీని 

వల్ల సుకుషులతో పాటు శ్ర్రీలుకూడా తమ పిల్లలను గృహాలలో విడచి 

ఉద్యోగాలకు వెళ్ళటం జరుగుతున్నది. పూర్వం. సమష్టి కుటుంబాలు ' 

ఉండటంవల్ల ఈ వ్యవసాయం "లేదా ఉద్యోగార్థ మె గప హోలు విడచి 

వెళ్ళవలసిన పరిస్థితీ కలిగినా తమ పిల్లలు సంరత్ణ గురించి వారు బాధ, 
పడవలసిన, అవస కం ఉండేది కాదు. 'భాలలు సమష్టి కుటుం బభాలలోగల 
ఇతర సభ్యులజేత సంరవ్నేంపబజేవారు, కాన్. అధునిక యుగంలో సమష్టి 

కుటుం బోలు పోయి వ్యష్టి కుటుంబాలు నిలవటంవల్ల శ్ర పురుషులిద్దరు 

ఉద్యోగాలశై వెళితే తేమ పిల్లలను వంటరిగా ఎట్లాంటి సంరక్షణ. చేశ 

పిడచి పెట్టవలసిన పరిస్థితి వర్చతున్నది. ఈ పరిస్థితివల్ల ఇటు 7 చాలల 
శారీరక, మానసిక అభివృద్ధికి భంగం కలగడమేకాక నీలు కూడా 

(ఈ 
బల గురించి మానసి ర్ అందోళన, వ _త్రీడులకు గురికావలసి వ స్రున్నది. 
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ఇట్లాంటి చఛాలలకు వారి తల్లులకు అకోగ్య సంరక్షణార్థమై తల్లులు 

పనిచేసే స్థలాలవద్దనే తమ పిల్లలకు కూడా సంరతుణ కలుగజేయటానికి 

చట్టం ప్రకారం త్రీ కార్మికులు పనిచేసే కర్మాగారాలలో శిశు గృహా 

ఏర్పాటుచేయడం స్ట ష్టమైన కార్యక్రమంగా గుర్చి ంచారు. 6 సం 

వత్సరాల లోవు వయసున్న చాలలకు ఈ శిశు గృహాలలో ప్రవేశం 

లి స్తుంది. తల్లుల వృత్తి తి వేళలలో ఈ బాలలు శిశుగృహోల 

అటబొమ్మలు, పుస్త కాలు,పలక లు, మంచాలు, పరుపులు, ఉయ్యాలలు 

ముదలయిన చాలలకు ఉపయోగ పడే పరికరాలన్నిటితో కూడుకొని 

ఈ గృహాలు ఉంటాయి. ఈ నికు గృహాలలో, ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం 

కూడా జరుపుతారు. ఏటిని ఎంతో ఆరోగ్యదాయకంగా నడుపుతారు. 

అంతేకాక ఈ గృహాలలో సుశిశ్నీతులై న ఆయాలను, నర్భులను, 

స్వీపర్ల ను, పర్ లను నియమిసారు. కారా గార నె వైద్యాధికారి ఈ 

శిశు గృహాలను. ఎప్ప టీక ప్పుడు పర్య వేవీస్తూ ఉంటాడు. . ఈ విధంగా. 

పాఠశాల ౧ పూర్వవయసు 3 బాలలను సంరవ్నీంచటానికి ఈ శిశుగృహోలు 

ఏర్పడ్డ 

2, దోకకేంద్రాలు = - పగటి సంరతణ, నర్సరీ పాఠశాలలు, చాల్వ
ాకీలు 

చుదలయినవి బాలల పగటి సంరతణా శీ్యచదాలు 

కి. వినోదం, హాబీ క్ష క్షబ్బులు :- ఇవి సాధారణంగా ఈ కింది విధంగా 

ఉంటాయి. 

(2) భౌతిక బీనోద కార్యక్రమాలు :- = ఆటలు, ఎథలిటిక్స్.. పర్వకా 

రోహణం మొదలైనవి. 

(0) సృజనాత్మక మైనవి i చేతిపనులు, సంగీత నాటక కళలు, 

(0) నూనసికమైనవి :- చర్చలు, డిబిట్లు. 

(6) సాంఘికమైనవి :- విహార యాతలు,. 

(ల సాంస్కృతిక మైనవి :- పండగ లు, ఊశేగింపులు మొదలై న
వి. 

12) | . 
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3. గ్రందాలయ సౌకర్యాలు 

బాలలు తమ విరామ సమయాన్ని. ఆరోగ్యకరంగాను, అనంద 

జాయకంగాను గడపటానికి వినోద కార్యక్రమాలు మ్మాతమే సరిపోవు, 

గ్రంథాలయ సౌకర్యం బాలల, అత్యవసర సౌకర్యాలలో . ఒకటిగా 

పరిగణించవచ్చు. నాలల మానసిక శ కిని పెంపొందించటానికి, నై నైతిక 

విలువలను అభివృద్ది పరచటానికి, (గ్రంథాలయం చాలా ఊపయో నగ 

పడుతుంది. ఈ (గంథాలయాలలో చాలలకు ఉషయోగపటజే, సాహిత్య 

మున్న పుస్తకాలను, సేకరించి, బాలల కందరికీ అందుబాటులో ఉండే 

టట్టు చేయాలి. తక్కువ రాబడిగల కుటుం బాలనుంచి వచ్చిన పిల్ల లను 

దృషిలో ఉంచుకుని వారికి ఈ (గ్రంథాలతకూలు ఎక్కు-వ అందు? బాటులో 

ఉండేటట్లు ఏర్పాటుచేయాలి. 

4. సెలవు గృహాలు . 

(పాథవిక, మాధ్యమిక ఉన్నత పాఠశాలలకు సెలవులు ఇచ్చిన 
వుడు సెలవు రోజులను వ విధంగా గడపాలో అర్ధంగాక బాలలు చెడు 

అలవాట్లకు లోను" కావటానికి అవకాశం ఉంది. కనుక సెలవుడినాలలో 

జాలలకు శీంప్రలను ఏర్పాటుచేసి వారిని. వినోద. యా(తలుగా, కొన్ని 

స్థలాలకు తీసుకుని వెళ్ళి అక్క-డ. కొన్ని రోజులు బస చేయటం జరుగు 

తుంది. దీనివల్ల. చ లలు సెలవు రోజుల్లో ఎక్కువగా తమ స్నేహితు 

లతో గడపటానికి అవకాశం కలుగుతుంది. ఇవి వినోద య్యూతలు 
మూషత మేకాక్క ఏ రి బస గృహవాకావరణాన్న్ని సృష్టించి (పత్యామ్నాయ 

గృహాలవలె వర్పాటు చేయటం జరుగుతుంది. దీనివల్ల వారు గృహాలకు 
దూరంగా ఉన్నప్పటికీ గ్భహవా తావరణాని॥ దూరమవటం జరగదు, 

వీరు ఈ సెలవుదిన కాలంలో దైనందిన జీవితాన్ని మరచి ఆనందంగా 
కొంతకాలం గడపటానికి అవకాశాన్ని వొందటంకూడా జరుగుతుంది. 

దీనివల్ల బాలలలో ఉత్సాహం కలిగి శారీరక ఆరోగ్యాన్ని అభివృద్ధి 

పనుచుకొ ని, మానసిక సంతృ పీ, పీ ని పొందటానికి అవకాశం లభి స్తుంది. 
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5. ౩ సాఠశాల - సంక్షే వు కృషి, సేవలు 
- చాలలు చెరిగి, పెద్ద వాళ్ళు కావటానికి, వారి అవసరాలు సీరడ్తా 

నికి కుటుంబ వాతావరణం అతి. ముఖ్య మైనది. కాపీ కొరత ' వయసు 

వచ్చిన తరవాత. బాలలు కుటుంబ వాతావరణంతో ను, పరిస సరాలతోను, 

సంస్థలత్ ను సంబంధం “'వీర్పరచుకో వలసిన అవసరం ' 'పర్పడుతుంది. 

వీటిలో 'ముఖ్య మె మనది. ఆటస్థలం, పాఠ శాల, బాలలు పాఠశాల పరిసరా 

అకు అలనాటు పడేటట్లుగా, సర్లు బాటు చేసుకొ నేటబ్దుగా తగిన పిసి 

తులు. కల్పించాలి. ఇట్లాంటి పరిస్థితులు కల్పించినవుజే జే పాఠశాలలోని 

విద్యాః వినోద సౌకర్యాలను, భా లలు సద్విని యోగం చేసుకొని తద్వారా 

మానసిక వికాసాన్ని వెందగలుగుతారు. పాఠశాలలు కూడా బాలల 

_ శారీరక, మానసిక వికసానికి కృష్ చేయాలి. శీవలం మానసిక ఏకాసం 

సరిపోదు, పాఠశాలలోని అనుభ వాలకు కొంత సమన్వయంగా, కూడా 

| ఉండాలి. ఆధునిక విద్య ముఖ్యంగా ఈ లతాన్ని కలిగి ఉండాలి. 

విజ్ఞాన సముపార్హన అధిక భాగం పాఠశాలలోనే జరుగుతుంది. 

( విద్యార్థులలో కొంతమంది చదున్రులోను, ఆటలలోను బాగా వెనకబడి 

ఉంటారు. --వీఏితో వీవో కొ న్ని మానసిక సమస్యలుంటాయి. కనక 

. శాలల విడ్యావసరాలే "కాకుండా తదితర "అవసరాలను కూడా మూడ 

టానికి (పతీ- పాఠశాలలోను; ఒక సంతేమ కార్యక ర్హ ఉండవలసిన 
అవసరం ఎం జె తోనా ఉన్నది. అభివృద్ధిచెందిన దేశాలలోని". పాఠశాల 

లలో సంశ్నేము కార్యక రృలను నియమించే పద్దతి ఉంది. శాసీ అ పద్ధతిని 
మనదేశం లో ఇంకా ప్రవేశ జుట్టలేదు. కనుక ఉపాధ్యాయులలోనే జరికి 

సంతేము శాస్త్రంలో. అవసరమైన శిక్షణనిచ్చి కొంత ప్రత్యేక వేత 

నాన్ని ఏర్పరచి ఈ సంవ్నేము. బాధ్యతను అప్పగించడం జరిగింది, 

పాఠశాలలో సంకేను కార్యక ర ర కొంతమంది విద్యాష్థ్ర ములలోగల 

(పవ ర్శన. లోపం, విద్యా. వ్యాసంగాలలో "వనుకబడడం, మానసిక 

అవేశాత్శక సమాయోజనం, మొదలయిన సమస్యలున్న బాలలను 

సక్రమ పద్ధతిలో పరీవ్నీంచి వారి సమస్యలను పరివ్క-రింప చేయటానికి 
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ఉపయోగష పడ తారు, సంతేమ కార్యకర్త ర ఇట్లాంటి. సమస్యలున్న 

విద్యార్ధుల తలిదం[డులతోను, సరిసరాలతోను, పరిచితులతోను, 

ఉపాఢ్యాయులతోను కలిసి, ఆలోచించి విద్యార్లి సమస్యకు కారణాలు 

కూలంకషంగా తెలుసుకుని పరిష్క_రణకు కృపి. చేస్తాడు. విద్యార్థిక కున్న 

సమస్యలు గురి ంచణా డాసికీ, పరిష్క-రించడానికీ అవసర మైన సమయా= 

లలో సమాజంలోని వివిధ సంస్థల సహాయాన్ని, సలహాోలన్లు తీసు 

కుంటాడు. పాఠశాలలో విద్యార్జుల పరిరతుణకు ఉపయోగించే పాఠశాల 

ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు, విద్యార్దుల శాకిరశారోగ్యానికి అవసరమైన 

సతులను కల్పించడం ముదల న కార్యక కమాలలో సందేమశార్యక ర్త ర 

చాధ్యత వహపీసాడు, మధ్యాహ్న భోజనాలు, నై నై ద్యపరీశులు, (ప్రధమ 

చికిత్స మొదలైన కార్యక్రమాలు కూజా సంతెమకార్యక రృ పర్వ 

వేవీంచాలి. విద్యాష్థలలో. చెవుడు, అంధత్వం, అంగ వె వైకల్యం 

మొదలైన వ్యాధి లక్షణాలు వైద్య పిశీలనద్వారా ముందుగా = 

"తెలుసుకుని సరైన సమయంలో వారికి చికిత్స. చేయించవలసిన 

చాధ్యతనుకూడా- - సేంతేమాధికారే చేపడతాడు. 

విద్యార్థులలో కొంతమంది చదకుటుంచాలనుంచి వచ్చిన 

వారుంటారు. వారు వుస్తకాలు, సరైన బట్టలు కొనుక్ ర్క లేరు. 

అంతేకాక రుసుమును కూడా చెల్లించ లేకపోవచ్చు. అట్లూంటప్పుడూ 

సంశ్నేను కార్యక ర్శ చేదవిద్యార్థులక్న ఆర్థిక. సహాయం చేసే సంస్థల: 

ద్వారా ఆర్థిక స సహాయం లభించెటస్లు, కృపి చేస్తాడు. 

కొంతమంది విద్యాక్థులు పాఠశాల వాతావరణానికి, పరిసరాలకరి 

సర్దుబాటు చేసుక్ లేనివారే. ఉంటారు." అటువంటి విద్యార్థికి సప హాయ 

పడటానికి అతని గృహ వాతావరణం - గురించి "తెలుసుకోవలసిన 

ఆవశ్యకత వర్పడుతుంది.. ఈ విధమైన, (ప్రత్యేక కార్య(క్రమాలనుకూడా 

సంకేమ కార్యక ర ర ద్వారానే సాధ్యమౌతుంది. సంశేమ కార్యక ర్వ 

అటు కుటుంబ, సభ్యులను. ఇటు ఉపాధ్యాయులతో ను సన్నిహిత 
సంబంధాన్ని సర్పరచుకో వాలి. 
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విద్యార్దులకు వృత్తి త్రి విద్యల గురించి సలహాలు కూడా సంక్నేమ 

కార్యక రృ ఇస్తాడు, వద్యార్థల అభిరుచులనుబట్టి, న్గక్రి క్రిసామర్థ్యాలను 

బట్టి అతడు ఏ వృత్తికి ఏ విద్యకు తగునో సూచించి ఆ విద్యకర, ఆ. 

వృ త్తీకి ఉన్న ఉద్యోగావకాశాలను వివరిస్తాడు. వారి తలిదం[డులకు 

కూజా వృ_క్తి సమాచారాన్ని అందించి విద్యార్థి భవిష్యత్ ను గురించి 

వారు ఒక నిర్ణయం తీసుకోడానికి సహాయపడతాడు. ' పాఠశాలలో 

సాంస్కృతిక కార్య క్ర మాలు, వినోద కార్యక్రమాలు ఏర్పాటుచేసి 

విద్యాస్థలు పాల్లొ నేటట్లు చేయాలి. ఈ కార్య(క్రమాలవల్ల విద్యార్థులకు 

సంఘంలో కలిసిమెలిసి ఉండటం, (ప్రజాస్వామిక జీవనం అలవడటం 

జరుగుతుంది. ఈ సాంఘికానుభవం విద్యార్థులు పాఠశాలలోను, 

తరగతిలోను, సర్దుబాటు చేసుకోడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ 

విధమైన అనుభ వంద్వారా విద్యార్థుల సాంఘిక, మానసిక సమస్యలను 

కూడా పరిష్కరించవచ్చు. విద్యాసంస్థలలో సంఘసేవా. కార్యకమూ 

లను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్య క్రమాలవల్ల విద్యార్థులలో 

వా స్తవిక జీవితాన్ని గురించిన సమస్యలు తెలుస్తాయి. పిటిని సీక్నేమ 

కార్యక ర ర నిర్వహిస్తాడు. మనదేశంలో అంతెకంతకూ తీవ్రరూపం 

దాలు స్తున్న విద్యాజ్ధ్థలలోని అశాంతిని దృష్టాలో పెట్టుకొని విద్యా 

సంస్థ లలో సం వేము శాఖలను ఏర్పరచిన అవసరం ఎం జె నా ఉన్నది. 

6. మానసిక జడత త్యం గల బాలలకు సాఠరశాలలు 

కొంతమంది బాలలు మానసిక జడత్వం కలిగి ఉన్నప్పటికీ 

పాఠశాలలో చదువుకో గలిగిన శక్కసామర్థ్యాలు వారికి ఉంటాయి. 

కానీ వారు వూమూలు చాలలవలె త్వరగా [గ్రహీంచ లేకపోవడం 

జరుగుతుంది. అటువంటివారికి (పత్యేక పాఠశాలలు నెలకొల్పి వారికి 

విద్యాబోధన చేయవలసి ఉంది. ఈ పాఠశాలలలో సుశిక్నీతు'లై న 

సిబ్బందిని నియపించాలి. అంతేకాక సుశివ్నీతుడు, అనుభవసియుడు, 

అయిన సంక్నేమ కార్యక రృనుకూడా నియమించాలి. 
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/. "గుడ్డి చెవుడు, మూగ బాలలకు నర్సరీలు, పాఠ 

శాలలు | 

డ్ గుడ్డి చెన్రడు, :మరాగ, కక లాంగులు గోవా పరిసరాలలో 

రిగినట్ల యితే వారి శారీరక, మానసిక శ క్తులు... అభివృద్ధి చెందడానికి 

అవశాశం ఉండదు. . నారు. పూర్తిగా. శేరొక కరివె అధార్పడటంగాసి:. 

లేదా వేరొకరి వై _ ఆధారపడి బతకడానికి అల వాటుపడడం గానీ జరుగు. 

తుంది. ఇతరులచేత చులక నగాకూణా చూడబడతారు. “అటువంటి 

పరిస్థితులలో ఆ నాలలు శారీరక విక లత్వమే గాక,. మానసిక అందోళన, _ 

సాంఘిక అసమ యోజత్వం పొందడానికి అవక శం ఉంటుంది. ---వారిని 

ఆ వాతావరణం. నుంచి తేప్పించడానికి (పత్యేక పాఠశాలలను ఏర్పరచి, 

విద్య, వృత్తి శిక్షణలు ఇవ్వడం. జరుగుతున్నది. 

ఠః శ వణం| దియం కెం ధాలు. 

"' ఇెవిటినారికి (శవశే జేయ్యదియ పరికరాలను' తయారు చేసి 'అందికీ 

అందు బాటులో ఉంజేలాగ ఉత్పత్తి 'తిచేసి తక్కువ ధరతో సరఫరావేసే 

"కేం్యదాలు స్థాపించాలి! . మన్నిగల 'పరీక్ట' లరాలను,' ఉత్ప త్తి చేయడం 

కూడా ఏటి (ప్రధాన లత్యుం. ' 

9. నిను ఆరోగ్య కేందాలు 
ఆరోగ్య రంగంల్లోే. పస్తూతి"జేవలు, : పాఠశాల ఆర్” కగు శవ 

మధ్యాహ్న భోజన సదుపాయాలు, , పోవకాహార_ కార్యక్రమాలు, 

బాలల చికిత్సా మార్గదర్శక శేండ్రాలు. మొదలై నవి, 

నిను సంక్షే వంం = సావూజిక శాసనాల 
నేటి బాలలే శేపటి పౌరులు. భాలలను తీర్చి దిద్దే విధానంమాద నే. 

సమాజ యోగ వేనూలు ఆభారపడి ఉంటాయి. ఈ దృష్టితో చే. 

సమాజంలో 3 బాలలపట్ల 'వత్యేక (శద్ధాసక్తు కులు కనబరచి వారిని దుష్ట, 

శ గుల బారినుంచి, దురభ్యాసాల నుంచి కాపాడటానికి తేగిన చర్యలను, 

"సనాలను రూ పోందించడం జరిగింది. 
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బాలల సంవేమానిక్సై అనేక సంమేవు కార్యక్రమాలు, సంస్థా 

గత సేవలు. మొదలై నవి చెలకొల్పటమేకాక అనేక శాసనాలనుకూడా 

[పవేశ పెట్టడం జరిగింది. , అవి ---- 

1. బాలల ఉదో $౧0 = శాసనాలు ' ల. 

! ఉద్యోగం చే స్తున్న బాలలను సాంఘీక, ఆర్థిక అశక్తత గల 

వారుగా చెప్పబడింది, కాసి ఉద్యోగంచే సున్న 7 బాలలందరూ సాంఘీక 

అశ కృతగల వారిలో చేరరు. యాజనూన్యంవల్ల? గానీ, తలిదం|డ్రులవల్ల 

గానీ, సంరకుకులవల్త గాని బాలల (శమ, దోపిడీ జరిగితే ఆ బాలలను 

సాంఘిక అశ కులుగా ఇవుతారు.. చాలలచే తమ శారీరక వ్ క్రిక్రి మించి 

అధిక శ్రమను చేయించడం, (పమాదక రమైన, ఆరోగ్యానికి హోనికర మైన 

పరిసరాలలో పనిచేయించడం, చాలాతక్కు_వ వేతనాలను నిర్గ యించడం 

జుదలయినవన్నీ దోపిడీ కింద పరిగణించబడ తాయి, అం'కేశాకండా 

బాలల పనివేళల కారణంగా " వారు తవు అరోగ్య మైన చెకుగుదలకు, 

మూర్తిమత్వ అభివృద్ది క్రి విద్య, వినోద సౌకర్యాలను. కోల్పోవడం 

జరుగుతున్నది. 

19 వ శతాబ్దం (పారంభం వరకూ, భూస్వాములు, పార్నిశా 

కులు, వ్యావారులు మొదలై ననారు తమ స్వలాభ ౦' కోసం mis 

వర్ణాలను అణిచి ఉంచడమేకాక వారి శ్రమశ్ కిని దోచుకుచేవారు. ఈ 

పద్ధతి ఇంగ్లండ్ లో కూడా అవులులో ఉంచేది. భూ కామందులకు “పేద 

నోరు తమ పిల్ల లను pen పద్ధతి అమలులో ఉండేది. 19 వ 

శతాబ్దంలో నూలు మిల్లులు అభివృది చెందాయి. ఈ మిల్లుల అభివృద్ధి 

వల్మ బాలల (శ్రమను దోచుకోడానికి మిల్లు యజమానులకు అవకాశాలు 

ఏక్కువ అయినాయి, వస్త్రాల పారిశ్రామిక వే త్తే తేలు బాలల (శీమను 

వాలాచొెళగా పొందడం జరిగింది. నూలు మిల్లులలోను, తదితర కరా 

గారాలలోను, 7 చాల శామికుల పరిస్టితి చాలా దుర్భరంగా ఉంచేది. 

బాలల (శమను ఈ విధంగా దోచుకుంటున్న యజమానుల'స అదువులో 
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పెటడానికి ఎటువంటి శాసనాలు “ఉండేవికావు. బాలకార్మికుల 

గంటల 'పరిమితిని నిర్ణ యించజా నికి ఎయివంటి శాసనాలు లేవు, 

1802 వ సంవత్సరంలో హాల్స్ అండ్ మోరల్ 

(Health and Morals Act) అనే చట్టాన్ని ప్రప్రథమంగా 

(శొమికుల రతణకోసం (ప్రవేశ వె పెట్టడం జరిగింది, ఈ చట్టం ప్రకారం 

పార్మి శామికుల పని కాలం రోజుకు 12 గంటలు మించరాదని నిర్ణ యై 

బడింది. రాత్రులలో బాలలను మిల్లులలో నియమించడాన్ని నమా 

నిపేధించడం జరిగింది. అయినప్ప టెకీ పారి శామికవే త్త తలు ఆ 

మాన్యం ఈ చట్టంభోగల కొన్ని లోపాలను తమ కనుకూలంగా 

యోగించుకుంటూ- బాలలను వారి తలిదండ్రుల నుంచి తప్పించి. త్ 

పనిలో నియమించుకుని వారి శ్రమను. దోపిడీ చేయడం కొనసా 

వారు, ఈ పరిస్థితిని అరిక కట్టడానికీ 1888 వ సంవత్సరంలో కర్మా 

చట్టాన్ని ప్రజేశఇెట్టడం జరిగింది. ఈ చట్టం (ప్రకారం 9 సంవత 

గోవు వయసుగల బాలలను కర్మాగారాలలో ; నియమించడం నికే 

బారు బాల శామికుల పనిగంటలను కూడా పరీమితం చేసి స్ప 

నిర్ణ యించడం జరిగింది. ఎడ్విన్ చాడ్విన్ సలహా ననుసరించి 

చట్టంలో కర్మాగారాల దన్ స్పెక్టర్. సియామకాన్నికూడా శాసన: 

చేశారు. శ్రీలచేత, బాలలచేత కర్మాగారాలలో 10 గంటలకు కు 

పసి చేయించరాదని నిశోశించడం జరిగింది. 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరవాత భారత రాజ్యాంగంలో హహా 

బాలలను సంరశ్నీంచడానికీ అనేక నియమాలను (పక కటించడం జగ్ 

భారత రాజ్యారీగంలోని (ప్రకరణలు "బాలల లేత హృదయాలను గా 

పరచకుండా ఉంచట మేకాక, వారి శారీరక, మానసిక వికాసానికికూ 

ప్రయత్నించడం జరిగింది. యజమానులు, కర్మాగారాధిపతులు శా 

శ్రమను 'దోచుకోవడాన్ని అదువులో సెట్టడానికై భారత (పభ, 
అనేక శాసనాలను ప్రవేశ్ పెట్టడం జరిగింది, ఈ విధంగా 'వవేశాజ 
శాసనాలలో అతి ముఖ్యమైనవి. - అలలా 
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-చట్టం (Employment of Children Act) 

ప చట్టం {Plantation Labour Act) 

(Factories Act) 

Mines AC) మొదలై నవి. 

వ కూడా 12 సంవత్సరాలనుంచి 18 సంవత్సరాల 

"శాలలు ఉద్యోగ పరిస్థితులను క్రమబద్దంచేసి అభి 

_కువేశ పెట్టారు. ఈ శాసనాలలో చాలల ఉద్యోగ 

చడమేక, పనిగంటలను పరిమితం చేయడంకూడా 

వ్మిశాంతి వేళలను, వేతనాలతో సెలన్రదినాలను 

=కీయడం జరిగింది. 198ఏ వ సంవత్సరంలో శాలల 

_పవేశచెట్టారు.' ఈ చట్టం (ప్రకారం బాలల శ్రమను 

ledging of Child labour) నిరోధించ బడింది, 

కంలో ది టీ ఎమిగౌంట్ లేబర్ ఆక్ట్ (The (62 

yur Act) (పవేశ ఇ పెట్టడం జరిగింది. దుకాణాలలోను, 

చు, నియమించిన బులలను సంరహీం చడానికి అనేక 

ల ప్రవేశపెట్టారు. 1850 వ సంవత్సరంలో [పవేశ 

కసక్ ఆక్ట్ (The Apprentices Act) ప్రకారం 

© మధ్య వయసుగల "బొ “లలందరూ 7: సంవత్సరాల 

లాను దొరజేలాగ చూడడం, తలిదండ్రుల "లేదా 

ఆత, 1928 వ సంవత్సరఠంలో ధ్రతెళీ పెట్టి ఇండియన్" 

గ్ అక్ Ghdian Merchants Shipping At) 

'త్పరాలలోవుణ వయ యసుగల 'చాలలనుోవి. పిలలో నియో 

తివి తో ప్రవేశపెట్టిన ౫ "లల ఉద్యోగ నియాముకరే 

చాలలను కొన్ని" (ప కేక 'కర్ళాగాఠాలలో మా(త'మే 

గొంది. మరికొన్ని కర్మాగారాలలో వారి నియామకాన్ని 

ర చడం జిగింది.. అంకు 14 సంవత్సరాలలో వయసు. 

నమూదకర మైన హిస్థీతులుగల కర్మాగారాలలో నియ 

వ్వ యించడం జరిగింది. 1948 కర్మాగార చట్టంలో 
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“శాలల పరిరత్ణక్రు;, = చాలశామికుల వృ.త్తి పరిస్థితుల; 

డానికి అనేక [పయత్నాలు జరిగాయి. గ్ 

ఈ విధంగా కేంద రాక ప్ల ప్రభుత్వాలు అ? 

(పవేశఇ పెట్టి బాల్బశామికులను నియమించడాన్ని చాలా 

వారి విద్యాభివృద్ధికి తోడ్పడటం జరిగింది. అంతేకాక 6 
చాలలక ఆరి క, సాంఘిక భద్రతలను కలుగ జేసి వారి 

ణను ఏర్పరచటం కరూడా జరిగింది, 

బాల్య వివాహాలు = శాసనాలు 

మనదేశంలో చాలాకాలంగా బాల్యనినాహో 

ఉండడం జరిగింది. ఛాల్య ఏవాహాలకు పూర్వం. కన్యా 

అమలులో ఉండేది. బాల్యవివాహాలు, కన్యాళుల్క- 

తే పాయంల్లో గల 'ాలికలకు అరిష్టదాయక మైనవి, 

ఈ పద్ధతులవల్ల పహోయిగా ఆడుతూ, 'పాడుతూ+ తిరగవ. 

చాలికేలు జీవితంలో అంతాళోల్పోయి జీవించవలసిన వ 

మనదేశంలో సతీసహగమనం కూడా అమలులో. | 

చితినై భార్యనుకాడా సజీవదహనం చేయడమే సతీ; 
విధంగా సమాజంలో చాలికలను, త్రీలను అన్యాయ 

అత్యాచారం చాలా [పబల రూపంలో ఉండేది. ఈప 

సమాజంలో త్రీ (పతిప ర్తి త్రిని తగ్గి ంచడానికీ, శ్రీ అధికాః 

సమాజంలో (వబలకుండా ఉండడానికీ, స్వలాభపరు. 

వర్పరచిన నియమాలు. ఈ విధంగా శ్రీకి సమాజ 

స్వేచ్చా, స్వాతంత్ర్యాలు లేకుండా చేయబడింది, 

కానీ రాజారామమోహనరాయ్ అచంచల 

అత్యాచారాలు. కొంతవరకు : తొలగించబడింది. ఈతని 

1829 వ సంవత్సరంలో. సతీస సహగ మనాన్ని ని సెధిసూ 

అమలులోకి వచ్చింది, ఈ నిబంధన (పకారం సతీసహగ 

'లవంతంగా చేయించడం న్యాయవిరుద్ధమనీ, ఈ న 
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అవలంభించిన వారు నేర స్తులనీ, ఆ నేరానికి తేగిన 'వీక్షను 

చాలనీ శాసించడం జరిగింది. 

కానీ సతీసహగమనాన్ని నిపేధించడంవల్ల భారతదేశంలో బాల. 

ల సంఖ్య సిరిగిపోవథం జరిగినది. ఫఏక్ర జీవితంలో ఎటువంటి 

, ఆనందాన్ని అనుభవించలేని అమాయకులు, బాల్య వయసు 

సాడా జీవితాన్ని గడపాలంకే చాలా దుర్భరమైన పిస్టితి. 

దనిపో"కే పురుషుడు తిరిగి వివాహం చేసుకోగలడు. ఈ విధంగా 

తన జీవిత కోలంలో ఎన్ని వివాహాలు చేసుకోవడానికయినా 

అని "సమాజం చేరొ-నడం జరిగింది. కానీ భర్త చనిపో తే 

భార్య ఎంతే చిన్నవయస్కు-రాలై నప్పటికీ తిరిగి వివాహం ' చేసు 

నికి అనప్పురాలు. శ్రీ పునర్వివాహాన్ని సమాజం అంగీకరించదు. 

దదు సరికదా రెండో వివాహాన్ని చేసుకున్న శ్రీని వెలివేయడం 

జరుగుతున్నది. సనూజంలో (స్త్రీ, పురుషులకు వేర్వేరు నీతి. 

నాలను నిశ్టేశించడం కొంతమంది మహానుభావులు అంగీకరించలేక 

నారు. వారు వితంతు ఫునర్వి వాహోనికి కృషిచేశారు. 

బాలికలకు జరుగుతున్న ఈ అన్యాయం అసం బద్ధమయిందని 

రు సంఘ సంస్క- రలు భావించి బాల్య ఏతంతువుల ఫునర్వివాహా 

మాజం అంగీకరించాలని, అనుమతించాలనీ ఉద్యమం చేపట్టారు. 

ఫ్ ఈశ్వర చంద విద్యాసాగర్. ముఖ్యుడు. ఇతడు బాల్య వితంతు 

ప్రునర్వివాహ విషయమై ఒక శాసనాన్ని ఆమోాదించవలసిందిగా 

"దేశ పాలకులకు 1855 వ సంవత్సరంలో విజ్ఞపీని సమర్పించడం 

ది. (పభుత్వం ఈ విజ్ఞ స్తీ (పకారం 1856 వ సంవత్సరంలో ఫీందూ 

తు వునర్వినాహ చట్టాన్ని (ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. 

యు కృవయసు శాకపూర్వమే బాలికలకు వివాహం చేయడం 

సీయ సాం|పదాయం. ఈ సొం|పదాయం ఇతర "జీశాలలో కూడా 

లులో ఉన్నప్పటికి భారతదేశంలో వివాహాలు చాలా చిన్నతనం 

వ చేయడం జరిోది. చాలిక లకు కనీసం మూడు, నాలుగు సంవత్స 
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రాల వయసు కూడా లేకుండా. వివాహాలు చేయడం జరోది. 'ఇడి 
వాలా అనుచితమైన ప్దితి, కాస్ వ్యక్తి. స్యాతం| త్ర ధోరణులు 

[పపంచ ంలో న్యా పీ చె చెందడం మొదలయిన నాటినుంచి వివాహా విష 

యంలో కూడా వ్యకి తనంతట తానే తన జీవిత సహభాగినిని ఎన్ను 

కానే అవకాశం . ఉండా డ్వాలనే భావం (క ముంగొ వి స స దించడం జరిగింది. దీవి 

స్త వయసు వెరగడంకూడా జరిగింది. వివాహ వయసు 

చెంచాల నే ఉద్యమం గతి శతాబ్ద, ఆరంభం నుంచి [పారంభమయించి, 

1947 వ సంవత్సరంలో హరవిలాన్ శారద ౫ బాల్యవివాహాల నినా రణకు 

విల్లును (వవేశ పెట్టాడు. ఈ ఏల్లుకు (పజల అండదండలున్నాయని 

గ్రహించి (పభుత్వం 1929 వ' సంవత్సరంలో. 'బాల్యవివాహ నిరోధక 

చట్టాన్ని (The Child Marraige Restraint Act) (పవేశ పెట్టడం 

జరిగింది. దీనినే శారదా. చట్టమని ఆంటారు. ఇది 1930 వ్మవీయల్ 

ఒకటవ తేదీ నాటికి 'చేశవ్యా పంగా అమలులోకి వచ్చింది. ఈ చట్టం 

(ప్రకారం (యీ 15 సంవత్సరాలు,వుకుషునికి 18 సంవత్సరాలు మించనిబే 

వివాహం తల పెట్టరాదు, ఎవరైన ఈ వయసు పిమితిలోవున వివాహాలు 

జరివించినట్లయి తే నారు శమార్తులు. 1955 వ సంవత్సరంలో పాందూ 

. వివాహచట్టం (పవేశ సెట్ట బడింది. ఈ చట్టం (ప్రకారం వివాహ వయః 

' పరిమితి ప్రేలక 15 సంవత్సరాలు, పురుషులకి 18 సంవత్చేరాలని నిర్ణ 

. యించబడింది. కొంత కాలం తరవాత ఈ చః టంలో కొన్ని సవరణలు 

. చేశారు. సవరణల అనంతరం ఈ చ చట్టం ప్రకారం త్ర్రులకు 18 సంవత్స 
రాలు, ప్రరమ 22. సంవల్సేరాలు వివాహ వయః పరిమితిగా నిర్హ 

_ యించడం జరిగింది. . 

1872 లో టప తేక వివాహ చట్టం (ప్రవేశ పెట్టారు. ఈ చట్టం 

న (పకారం కొన్ని (ప త్యెక సందర్భాలలో ప్రత్యేక పద్దతుల. ద్యారా చేసు 

“కానే వివాహాలకు గురి ర్థింవును కలుగజేయడమైంది. ఈ చట్టం సవరణ 

= పొంది” 1954 లో తిరిగ సూతన ప ప్రత్యేక సీవాహట్టంగా రూపొందింది, 

ఈ చట్టం [పకారం విపొహోధిశారి “సవుత్షంలో సౌకుల ఆధారంతో 

వివాహం జరుగుతుంది, దీనిచే రిజిస్టర్ ఏివాహ మంటారు. 1956 వ 
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సంవత్సరంలో (పవేశ వెటిన వారసత్వం చటంవల బాలురేకికాక బాలిక 
టగా | లు 

లకు కూడా ఆ న సి హక్కు లభించింది. 

ఈ విధంగా వివాహ విషయంలో కొన్ని నిబంధనలు ప్రవేశమే న? 

బాలికలను వివధ వివాహా సమస్యలనుండి సంరక్నీంచడం, ఉదో స్రగావ 

శాగాలను కలుగబేయడం, ఆర్థిక సంరతణను కలుగ చేయడం ముద 

లయిన అనేక సాక ర్యాలను కలుగ చేయడ మెంది. 

విణాకంలం = శాసనాలు 

భార్యాభ ర్క రల మధ్య విభీదాలు కలిగి కుటుంబ విచ్చిన్నత 

జరగడంవల్ల ఆ కుటుంబంలో ఉన్న చెష్దఐ గాళ్ళకంను పిల్లలు ఎక్కువ 

బాధలను అనుభవి స్తున్నారు. అందువల్ల అచేక శాసనాలను (పవేశ పెట్టి 

విభదాలవల్లి విచ్చిన్నమయ్యు (పమాదాలుగల క కుటుంబాలను పరిరశీంచి. 

దాని ద్యారా పిల్లలను సంరవ్నీంచడం జరుగుతున్నది... 

పాంచూ సమాజంలో వివాహబంధం విడదీయరాని శాశ్వత మైన 

పవ్మిత బంధంగా ప పరిగణించబడింది. కానీ మారుతున్న విలువలనుబట్టై 

ఈ అభ్మిపాయాలలో మార్పులు 'రావటం జరిగింది, ఆధునిక నాగరిక 

సమాజంలో వలే హిందూ సమాజంలో కూడా వివాహం ఒక సామాజిక 

ఒప్పందంగా నూరిపోయింది. దీనివల్ల వున బేశంలో కూడా విడాకులు 

చట్టబద్ధం చేయడం జరిగింది. భారత జేశంలో విడాకులను అనుమతించే 

చట్టాలు కొన్నికొన్ని రాష్ట్రాలలో అమలులోకి వచ్చాయి. కాసి 

ఏ ఒక్క- చట్టంకూడా సమ్మగ్రంగా నర్పరచ లేదు. 1955 వ సంవత్సరంలో 

| సమ్మగమై మన చట్టాన్ని (పవేశ పెట్టారు. దీనినే హిందూ వివాహచట్టం 

' అంటారు. ఇది వివాహ చట్టమైనప్పటికీ దీనిలో విడాకుల విషయంలో 

సమ్మగ మున నిబంధనలను రూపొందించారు. ఈ చట్టం "దేథవ్యా సంగా 

వర్తిస్తుంది, ఛార్యాభ ర్రలలో ఏ ఏ ఒక్క-రయినా ఈ క్రింద తెల్పిన 

కారణాలలో ఏ ఒక కారణంవల్ల నె నా విజాకులు నిడాకులు మంజూరు 

చేయమని కోరితే న న్యాయస్థానం విడా కులను అన: మతి స్తుంది. 
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l. భార్యాభ ర్త లిరువురిలో ఏ ఒక్క-రయినా లె ంగిక అవినీతికి అలవాటు 

పడినట్లు యితే. 

2. భార్యాభర్త లిరువురిలో ఏ ఒక్కరైనా వేరొక మతాన్ని స్వీకరించి 

హిందూమశకాన్ని విడచి పెట్టడం 

వీ, విడాకులకు విజ్ఞ ప పీ వెట్టుకొన్న నాటికి మూొడు ' సంవత్సరాలుగా 

ఎప్పటికీ నయంగాని ఉన్నాదంతో ఉండడం, 

4, కున్లు, శయ, సుఖవ్యాధులను భార్యాభ ర్న లిద్దరిలో ఏ ఒక్క 

_ రయినా కలిగి ఉండడం. 

ర సన్యాసం స్వీకరించడం. 

6. వడు సంవత్సరాలుగా కనిపించకుండా చివరికి జీవించిఉన్నాడో లేదో 
కూజూ తెలియకపోవడం. 

7. విడిపోయిన భార్యాభర్త రాలకు కొన్ని కారణాల మూలంగా వివాహ, 

సంబంధాన్ని వునరుద్ధరించుక్ నోడానికి న్యాయస్థానం కోరినా అ 

. కోరికను 'రెంజేళ్ళయినా ఖాతరు చేయడం 'ముదలై నవి. 

ఈ చట్టం అమలులోకి రాకముందు వివాహ మైనవారి విషయంలో 

చె చెప్పిన "కారణా లేకాక ఇంకా మరి రెండు కారణాలవల్ల కూడా 
QQ 

భార్య విడాకులను కోరవచ్చు. 

విడాకులు కోరాలం శు వివాహమయిన తరువాత మూడు 

సంవత్సరాలు గడపాలి. కాసీ కొన్ని (ప్రత్యేక సందర్భాలలో (పతివాని 

వాదిని ఘోరంగా హింసించి బాధ వెడ్డుం కే న్యాయస్థానం విజాకుల 

పరిశీలనకు మూడు సంవత్సరాలు నిండకముందే _ అనుమతించవచ్చు, 

విడాకులకు అనుమతి ఇచ్చిన ఒక సంవత్సరం తరువాత తెరిగి వివాహం 

చేసుకోవడానికి అభ్యంతరం ఉండదు.. - విడాకులిచ్చినా, వివాహం రద్దు 

_ చేసినా అప్పటికి గర్భం ధరించి ఉండడంగాని, ఇంతకుముందు పిల్ల లు 

-కలిగితేగాస్ అది వారి రెరున్రరి. సంతానంగానే పరిగణించి తలిదండ్రుల 

ఆ స్పిపె హక్కును పొంది ఉంటారు. విడాకులు పొందిన శ్రే పోషణా 

భారాన్ని అమెకు వ్య కృగతంగా గల ఆప్సీని జీవనోపాధినిబట్టి, భర 
అర్థిక, న శ్రినిబటి న్యాయస్థానం భరణం రూప పంలో నిర్ణ యి స్తుంది. ఈ 
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భరణం పొందిన త్రీ వేరొక పురుషునిలో సంబంధం పెట్టుకున్నా లేదా 

అమె తిరిగి వివాహం చేసుకున్నా రద్దవుతుంది. 

విడిపోయిన భార్యాభ ర రృల మైనరు సంతానం విషయంలో వారి 

భ|దతను గురించి న్యాయస్థానం వెంటనే తాత్కాలిక ఉ _త్తర్వును జారీ 

చేస్తుంది. వారికున్న ఆస్తిపాస్తులను పరిశీలించినమిదట _ చివరి 

ఉ తరు తరువాత జారీ చేయబడుతుంది. చట్టం (పకారం న్యాయస్థానం 

కొన్ని జాగత్తలు ' తీసుకోవలసి ఉంటుంది. ముందుగా సాధ్యమయి తే 

ఛార్యాభ ర లిద్దరికీ రాజీ కుదర్పడం మంచిది. విడాకులు కోశేవారు 

చట్ట 'సయోజనాలను దుక్భుద్ధితో విని యోగించుకో కూడదు. విడాకుల 

చట్టంవల్ల (స్రులకుః బాలబాలికలకు. న న్యాయణ్ఞానం ద్వారా సంరషణ 

లభి స్తుంది. 

బాలనేరం = గౌసనాలు 

బాలల సమాజ వ్యతిశేక చర్యలను, తిరస్కార స్వభావంతో 

కూడిన (పవ రృనను అదువులో పెట్టడానికి భారతదేశంలో చట్టబద్ద మైన 

[పయత్నాలు సుమారు 1850 వ సంవత్సరం ఆరంభమైనట్లు చెప్పవచ్చు. 

1850 అృపంటిసెన్ చట్టం బాలల కోసం (పవేశచె పెట్టబడిన చట్టం. 1597 

లో భారతీయ సంస్కరణ పాఠశాలల చట్టం అమలులోకి వచ్చింది. దీని 

(పకారం 15 లేదా 16 సంవత్సరాలలోపు బాలనేర స్తులను సంస్కరణ 

పాఠశాలలకు పంపాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఆంధప్రదేశ్ , మ్మ దాస్, 

మెసూర్ 3 శీరభ మధ్యప్రదేశ్ ణ్ బొంబాయి, పంజాబ్, బెంగాల్, 

_ ఉత్తర్మపబేశ్ మొదలైన రాష్ట్రాలలో ఛాలల చట్టాలు (ప్రవేశపెట్టారు. 

ఈ చట్టాల (పకారం బాలనేరస స్తుల పిచారణా, శితానిర్ల యం సాధారణ 

రతిలో - కాకుండా (ప్రత్యేక 0గా ఏర్పాటు చేయాలనీ, ఇతర బాలలుకూడా 

సాంఘీక దుర భ్వాసాలకు లోనుకాకుండా హద్దుమో రే పరిస్థితికి వచ్చే. ' 

ముంచే వారిపై భ _(దతాచర్యలు తీసుకోవాలనీ, ఈ చట్టాలముఖ్యో దేశం, 

1911 నుండి 1929 సంవత్సరాల మధ్యకాలంలో బాలురు పొగతాగ 

డాన్ని నిరోధించే చట్టాలు (పవేశ పెట్టారు. 1926 నుంచి. 1945 సంవత్స. 
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రాల మధ్య కాలంలో బోర రన్ పాఠశొల చట్టాలు అమలులోనిక్షి 

వచ్చాయి, 1958 వ సంవత్సరంలో వాలనేర స్తుల పరివీక్షుణా చట్టం 

. (పవేశ పెట్టబడింది. ఈ శాసనాల ముఖో స్ట ట్రైశం 14 సంవత్సరాలు 

మించని బాలచేర సులను ఎటువంటి పరిస్థితులలోను జై 'చె లుకు పంపశాదు. 

వారు ఎక్కువగా హద్దుమీరి (పవ ర్హించినవుడు తదితర మార్షాలద్యారా 

న స్మత్పవర్శ రనులను చేయడం సాధ్యం కానవుడు, వారు సంస్క-రణ పాకశాల 

(ప్రవేశానికి అర్హత వేని ౩ వార: మునవుడు మ్యాతమే వారిని డైలుకు షం 

పించాలి. 

సదహాోరు సంవత్సరాలలోపు వయసుగల నేర స్తులందరికీ హోమో 

వీరాద బెయిలు ఇవ్వవచ్చు. "బెయిలు ఇచ్చేటట్ల యితే అ కెస్టు అయిన 

వారికి (పమాదం జరుగుతుందని భావించినా లేడా న్యాయ లమ్యూలక 

వికుద్దమనుకున్నా బెయిలు నిరాకరించవచ్చు. అందుకు కారణాలు 

లిఖత పూర్వక ౦గా సరొ(నాలి. 

పాదరాబాదు బాలల ఛభదతా చట్టం 1988 లో హైదరాబాదు 

నగరంలోను, ఆంధ పదేశ్ అవతరణకు పూర్వం మై పాదరాబాద్ రాష్ట్ర్రం 

లోని కొన్ని (పాంతొలలోను అమలుపరచాకు. ఈ [పాంతంలళో గల 

బాలల దురలవాట్ల శు- అదువులొ పెట్టడ మే ఈ చట్టం ముఖ్యోగే దశం, 

ఈ పొంతంలో సేదకకంలో ఉన్న తలితం[డులు తమ పిల్లలను. అమ్ము 

కోవడం జరిగేది. కొ న్నవారు. ఆ పిల్లలను బానిసలుగాను, సేవకులు 

గాను తయారుచేసి నాపని హీనంగా చూసేవారు. ' ఈ చట్టం కల్పించిన 
అధికారాలతో పోల్లీను అధికారులు ఏ ఇంటినైనా సోదాచేసి అట్లాంటి 

బాలబాలికలు - ఉన్నట్ల యితే (వభుత్వ దృష్టికి తీసుకొనిరావడ్డానికి 

ఏలుంది. వారికి విము కి కలిగించడం "లేడా యజమాని - సేవకులమధ్య 

సంబంధాన్ని (క్రమబద్ధం చేయడం ఆయా పరి రిస్టితులనుబట్టి జరుగుతుంది, 

16 నుంచి 21 సంవత్సరాల మధ్య వయసుగల సాలలు నేరాలు 

చే సె చై లుకు పంపకుండా “పత్యేక పాఠ శాలలలో చ్చ సంస్క-రించ 

డానికి 1926 లో బోర కల్ పాఠశాలల చట్టం మొట్ట మొదటిసారి (పవేశ 

ఛెటడం జంగింది. మ్మదాస్, ఆంధ్రపదేశ్? . పంజాబ్, బెంగాల్, 
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మధ్య |ప్రజేశ్ , G త్తర్మపటబేశ్ , బొంచాయి, మైసూర్ , శరభ మొదలై న 

రాష్ట్రాలలో ఇటువంటిచట్లాలు ప్రచేశవెట్లారు.. బోర్జల్ పాఠశాలలలో 

విద్యాబోధన, నైతికబోధన, వృ శతీలికుణ ఇచ్చి నేరస్తులు తిరిగి 

జీవితంలో మరెప్పుడూ నేరం చేయకుండా స్మక్ర్షమంగా (పవ రించే 

విధంగా సంస్కరణ సొందేటట్లు చేస్తారు. 

భారత రాజ్యాంగం కూడా బాలలకు ఈ కింది రక్షణలను కల్పిం 

చింది, తలిదండుల ఆధారం లేకపోయినా కూడా బాలలు ఎటువంటి 

ఆటంకాలకు లోనుకాకుంజా ఆరోగ్యం, బాధ్య తాయుతం, స్వయం 

పోషకత్వం గల పౌరులుగా వెరగడానికి కావలసిన [పోత్సా హాన్ని (పతీ 

బాలునికి కలుగ చేయాలి. ఇ బే ఏధంగా బాలల సంవేమం కోసంకూడా 

కన్ని (పత్యేక నిబంధనలను రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడ మైంది. 

పన్నెండు సంవత్సరాలలోపు వయసుగల చబాలలను టి పొగాకు, 

తేయాకు ముదవై న తోటలలోను, 14 సంవత్పరాలలోవు వయసుగల 
వారినికి కర్య్మాగారాలలోను, 15 సంవత్సరాల వయసుకు మించనివారిని 

గనులలోను, తదితర (పమాదకరమైన వృ త్తి పరిస్థితులు గల (పాంతాల 

లోను చేర్పుకోకూడదని సూచించడం జరిగింది. 14 సంవత్సరాల 

వయసు వచ్చేవరకు నిర్భంధ విద్యాబోధన జరగాలనికూడా రాజ్యాంగం 

సూచించింది. 

ఈ విధంగా సమాజంలో బాలల అవాంఛనీయ పరిస్థితులను 

నిరోధించడానికి, వాంఛనీయమైన పరిస్థితులు ఇంపొందించడారీ! వాస 

నాలను రూపొందించి, వాటిని సశ్రమ పద్ధతిలో అమలుజరపడానికి 

(ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. 

బాలల చికిత్సా మార్గదర్శక కంధ్రాలు, వ్యవస్థాపన - వాటి 

పాత 
బాలల శారీరక వ. సంరశుణకు అసుషశత్రులు, చికితాఎ 

శేందాలు, .నెద్య సేవలు ప్ ఏ విధంగా ముఖ్యమైనవో అచే విధంగా 

13) 
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వారి మానసిక వ్యానులను, వారి (పవ ర్వనకు సంబంధించిన సమస్య లకు 

కూడా చికిత్స, (పత్యేక సేవలు అవసరం: ఈ విధమెన సేవలను "బాలల 

చికిత్సా మార్హదర్శక "కేం దాలు కలుగ జేసాయి. బాలభాలిక ఆలో 

అంతర ర్రతెంగావున్న కొన్ని కోరికలు తీరక వారిలో అవి అసంతృ ప్ప ముసి, 

అశాంతిని కలుగజేస్తాయి, వారు తమ: పరిసరాలతో సమన చరరాన్ని 

సాధించుకో లేక సంఘర్షణకు లోనవడం జరుగుతుంది. లేదా వారి శారీ 

రక, మూనసిక అభివ ద్ధి లోపించవచ్చు.' అనారోగ్య లతుణాలు, సంఘ 

వ్యతిరేక |ప్రవర్శన కూడా అలవడవచ్చు. అంతేకాక వారు సాంఘిక 
రంగంలోను, విద్యారంగంభోను కూడా వెనుకబడతారు. ఈ విధమున 

సమస్యలున్న బాల బాలికలకు తగురీతిగా సహాయం చేయడం కోసమే 

బాలల చికిత్సా మార్లదర్శక  శేం[డ్రాలు నెలకొల్పారు. సమాజంలో 
లభ్యమయ్యే వనరులను సమికరించి కృపి. చేయటం వీటి [పథాన 
లక్ష్యం. బాలలను అర్ధం చేసుకుని నారు సంతృ పీ కరంగా సమన్వయాన్ని 

సాధించుకోడానికి ఈ శేందం తోడ్పడుతుంది. బాలల చికిత్సా, నక్ష 

దర్శక శేందాలు,. నె వై ద్య-సాంఘక సేవలో, చేర్చడ మైంది. మొట్ట 

మొదట బాలల చికిత్సా మార్చదర్శక "కేర్యదాలు 46 సంవత్సరాల 

కిందట దొరాల్దీ టాటా గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్. 
(Dorabji Tata Graduate School of Social Work) 
చే స్థాపించబడి డింది, 1909 వ సంవత్సరంలో మార్లదర్శక శేంధాలు 
అమెరికాలో |పారంభించడం జరగింది... భారత జేశంలో ఇటువంటి 
కేంద్రాలు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి. 

బాలల మార్గదర్శక కెందాలు = సర్మా తాలు 
శాలల చికిత్సా మార్భ దర్శక కేంద్రాలు ఈ కింద పేర్కొన్న 

సూ! తాలమోద ఆధారపడి పనిచేస్తాయి. 

. వ్స సమ్యతో అయితే బాలుడు "ఈ శేద్రాంి! ౩ చేరుకుంటాడో ఆ 
సమ మస్యను తి ెలగించాలి, ee 

a 
vr 

2. ఆ బాలుని పూరి పి సితులను అవగాహాన చేసన చికిత ధి ణ చేయాలి. 
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ల్ పస్థితులతో సర్లుబాటు చేసుకోని ఇతరులతో సక్లుబాటు చేసుకొనే 

లాగ చేయడానికి అతని పూర్తి మూరి గమ్యాన్ని పరిశీలించి 

చికిత్స చేయాలి. 

4. తల్పిదండులతో ఆత్మీయత లేకపోవడంవల్ల సమస్యలకు లోనైన 

బాలల చెడు ప్రవర్తనను తొలగించడానికి వారికి తమ తలిదండు 

లతో ఆత్మీయతను ఏర్పరచాలి, 

క. తలిదండ్రుల స్వభావంవల్ల చాలలు చెడు ప్రవ ర్హ ర నను పొందిసమ్లు కే. 
త 

వారి తలిదండ్రుల స్వభావాన్ని మార్చడం లేదా సవరించడం 

చేయాలి. a 

6. అవసరమైతే మానసిక రుగ్గతలతో బాధపడుతున్న Poe 
లకూ కూడా చికిత్సచేయాలి. 

నూనసిక రుగ్భుతలను నిరోధించడానికి చాల చికిత్సా మార్ష 

దర్శక కేందాలు చాలా ముఖ్యమెన పాత్రను వహిస్తున్నాయి, 

బాలల చికిత్సా మార్ల దర్శక శేం| డాలు, మనో విజ్ఞానశాస్త్రం, మనో 

నె వైజ్ఞానిక, సాంఘిక “సంటేవు కప్. రంగాలలో; పోస్ట గ్రాడ్యుయేవన్ 

చేసు స్తున్న విద్యాస్థలకు, నర్పులకు పాల్ 'విజిటర్లకు శీక్షుణ ఇచ్చే 

'శేందాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. అంతేకాక బాలల మానసిక 

ఆరోగ్య సూత్రాలను ఉపాధ్యాయులకు, తలిదండ్రులకు, వైద్యులకు 

సంవేవు కార్యక రృ లక, పరివీతుణాధికారులకు ' శొలియజేయడానికీ 

(పసారశేంచాలుగా కూజా పనిచేస్తున్నాయి. 

బాలల చికిత్సా మార ర దర్శక శ్రీందాలలో వ్యవస్థి తమైన 

శాస్త్రియ పద్ధతిలో బాలల మానసిక రుగ్మతలను చికిత్స చేయడం 

జరుగుతుంది. వీటిలో సుశిశ్నీతులైన సంతేమ కార్యక రృలను, 
మానసిక రోగ చికిత్సా శాస్త్రవేత్తలను, ముఖ్యంగా. సియమించాలి, 

వక వృ తికి సంబంధించిన శిక్షణ మాత్రమే కాకుండా ఆ (పాంతీయ 

సాంఘిక, . అర్భి లే సంస్కర్భాతిక పరిస్థితులు కూడా జలిసిడండటం వాలా 

అవసరం. బలల చికిత్సా. మర్ష దర్శక శేందాలకు చేరిన 'బాలుని 
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మొట్టమొదటి సారిగా సాంఘీక సంక్నోమ కార్యక రృ ఆహ్వానిస్తాడు. 
బాలుని తలిదరడులతోను, న్నే హితులత్ోను, ఉపాధ్యాయులతోను 

ముఖాముఖి సంభాషణలను జరిపి అతని సాంఘిక, ఆర్థిక, కుటుంబ 

పరిస్థితులను గురించి సమాచారమంతా నేకరిసాడు. క్ “న్ని సమ 

యాలలో బాలుడు తన సమస్యను స్వయంగా 'చెప్పుకోగలిో శక్తిని 

కొలిగిడండవచ్చు. సంకేము కార్యక ర బాలుని ఇంటికి పాఠ శాలకు 

గృహ పవనరాలకు వెళ్ళీ విషయ సేకరణ చేసాడు 9. ఇదంతా సంతేమ 

కార్యక ర్న ర జవ | పాథమిక పరీక్ష, ఈ స్థాయిలోనే బాలల చికిత్సలో 

ప్రాముఖ్యత పొందిన నై ద్యాధికారి బాలుని శారీరక ఆరోగ్యాన్ని 

 పకీశ్నీంచడం జరుగుతుంది. మనోవిజ్ఞాన శ్యాస్త్రవేత్తకూడా కొన్ని 

పీతలను జకువుతాడు. విటివల్ల బాలుని బుద్ధివికాసం, అతని మానసిక 

అవసరాలు మొదలై నవి తెలుసాయి. 

సంవేమ కార్యక ర్న ర ముఖాముఖీ సంభాషణల ద్యారా. బాలుని 

పకీవేంచడం జకుగుతుంది. ముఖాముఖి . సంభాహణలు జరి పేటప్పుడు 

బాలునికి మానసికంగా ఏ ఏ అసాకర్యమూ కలుగకుండా న్నేహపూర్య 

కంగా, దయార్ల హృదయంతో (వశ్నలు వేయాలి. బాలునికి ఆళ్ళి 

విశ్వాసాన్ని కలిగించే పరిసవాలను, పరిస్థితులను కల్పించాలి. ఈ పరిత్సలు 

బాలుని నూనసిక శకి సామర్థ్యాలను అందు బాటులో ఉండాలి. 

బాలుని [పవ ర నను. వ్య క్రి త్వాన్ని అభిరుచులను తెలుసుకోవాలి. 
ఏటన్నిటినీ ఎప్పటికప్పుడు రాసుకుని బాలుని శేన్. రికార్డ్ను తయారు 
చేయాలి. 

సం తేమ కార్యక ర్శ బె లుని కేన్ రికార్డ్ తయారు చేసిన తరు 
వాత వునోరోణ చికిత్సా శ్యాస్త్రవే త్తే బాలునితో సంభాషణలు 

జరుపుతాడు. సండేము కార్యక ర, వైద్యాధికారి, మనోవిజ్ఞాన శా స్త్ర 
వేత్త జరిపిన పరిశ్ల ఫలితాలు వాసివుంచిన శేన్ వృతాంతం, మనో. 

రోగ ప శాత్రుచే తకు రోగవిదానంలో ఉపయోగ పడుతుంది, 

శాస్త్రవేత్త త్ర చాలునితో స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఏర్పరచుకొని 
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ఆటల: సమయాలలోను, ఇతర వ్యాపకాలలోను, ఆ బాలుని (ప్రవర్త 

నను, అభిరుచులను గమనిస్తాము, 

బాలునితో మనోరోగ చికిత్సా శాస్త్రవేత్త త జరిపే ముఖాముఖీ 

సంభాషణలలో ఆ చాలుని గురించి, అతని తలిదం|డుల గురించి అవసర 

మైన సమాచారాన్ని సేకరస్తాడు. ఆ తరువాత సాంఘీక సంతేమ కార్య 

క్ర మనో వై జ్ఞూనిక శాస్త్రవేత్త తవ వైద్యాధికారి, 'వునోరోగ చికిత్సా 

శాస్త్రవేత్త త సమావేశమై కాలుని పరిస్థితిని చర్చిస్తారు. ఆ బాలుని 

తలిదం|డ్రులతో కూడా చర్చిస్తారు. ఈ సమావేశం రోగ విదానానికి 

ఉపయోంగపడుతుంది. ఆతరువాత చేసే  చికిత్సావిధానంలో కూజా 

తరచు అనేక సమావేశాలు అవసరమాతాయి. వాలుని మానసిక 

అస్వస్థత ఈ సమావేశంలో నిర్హ యిస్తారు. 
బాలునికి గల సమస్యలను బటి, పిస్థితులనుబట్టి, చికిల్చా 

విధానాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా లల చికిత్సా విధా 

నాలు నాలుగు పద్ధతులలో చేయవచ్చు. 

1) వ్య క్గత చికిత్స 2) క్రీడా చికిత్స శి) సామూహిక 
చికిత్స బ్ర పహాతబోధలు. 

1. వ్యక్తిగత చికిత్స 

బాలల చికిత్సా మార్దదర్శక శేం[దాలలో బాలలకు అశేక్ష 

రకాలై న ఆటవస్తువులను అందుబాటులో ఉంచాలి, పీటితో ఆడుకునే 

సమయంలో తన అభిరుచులను ఏవిధంగా వ్య కృంచేసాడో, గమనించ 

వచ్చు. చాలునిచేతె వివిధ రకాల కథలు చెప్పించడం, బాలుడు ఆ 

కథను చెడే ప్పే తీరునుబట్టి అతని అభిప్రాయాలు పరోక్షంగా వ్య క్ష 

మవుతాయి. 

2. (కడా చికిత్స. 

క్రీడా చికిత్సలో బాలునికి ఉదేశపూర్వ్ణకంగా ఒక నిర్గీ తమైన 

ఆటనిచ్చి ఆ బాలుడు తన చేష్టలను వ్య కృపరచే అవకాశాన్ని 

కల్పిస్తారు. ఈ విధానం చికిత్సకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది... 
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బాలునితో అంతర్హతంగా అణిగిమణిగిన అభి పాయాలు, వాంఛలు, 
బయట పడేలాగ పరిస్థితులను. కల్పిస్తారు. క్రీడా చికిత్సా విభానం 
సమన్వయాన్ని సాధించి బాలలు తమ సమస్యలను తామే పరిష్కు, 

రించుకొ నేటట్లు చేస్తుంది. 

3. సావరూహిక చికిత్స 

ఒకొొ-క్క-సారి బాలుడు సమూహంలోనుండగా తన అసలైన 

(ప్రవర్శనను వ్య కృపరుస్తాడు. బాలుని ప్రవర్తనను, అతని సమస్యను 
సమన్వయపరచి చికిత్స చేయడం జరుగుతుంది. బాలుడు తన పరిసరా 

అతో సమన్వయం పొంటబేటబ్లు చేయడం చికిత్సా విధానంలో ముఖ్య 

మైన అంకం, కొన్ని పరిస్థి తులలో, పరిసరాలలో మార్చు 'తేవలసి. 

ఉంబుంది. ఈ పెస్థితులు కే టుంబంలో గానీ, పాఠశాలలో గానీ అయి 

ఉండవచ్చు. సంవషేవు కార్యక ర్శ ఈ పరిస్థితులను స్వయంగామాని 

వమూరక్పులను సూచించవలసి ( ఉంటుంది, 

4. హితబోధలం. 

అవసరమయితే భాలల సంరక్షణా స్థలంలో ౩ బాలుని చేర్చవలని 

ఉంటుంది. ఈ బాధ్యతే కూడా కార్యక శే వహీసాడు. చికిత్స 

పూ రృ్మయిన తరువాత బాలుని విడిచిఇ పెట్టి వేయకుండా కొంతకాలంపాటు 

అతనిని గమనిస్తూ ఉండాలి. దీనివల్ల ఆ 4 బాలునికి తిరిగి సమస్య ఏర్పడ 

కుండా చూడవచ్చు. అం తేకాక అతడు ఇంతకు పూర్వం సర్లుబాటు 

చేసుకో "లేని పస్థితులతో ఎంతవరకూ సర్లుబాటు చేసుకోగలును 

తున్నాడో కూడా "తెలుసుకోవచ్చు. సోమరితనం, విద్యాభ్యాసంలో 

మందకోడితనం, దొంగతనం వంటి లక్షణాలు. కనిపించినపుడు హిత 

బోధల ద్యారా చికిత్సచేయన లసి ఉంటుంది. ఈ విషయంలో ఉపాధ్యా 

యుల సహకారం ఆ తీసుకోవడం ఛాలా ముఖ్యం. 

బాలల చికిత్సా నూర్షదర్శక శేం(దాలలో బాలల అ జేశాళ్ళక 

మస్యలను కూడా చికిత్స చేయడం జరుగుతున్నది... ఇు"లల._ఆచేశొ 

తక సమస్యలను ఈ కింది విధంగా . పేర్కొనవచ్చు. బొటనవేలు 
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' చీకడం, గోళ్లు కొరకడం, పక్క-లు తడపడం (Bed Wetting, విప 

రీతయెన అలసటను పొందడం, న త్రీ, ఆహార సమస్యలు, విపరీతమైన 

"అలసటను పొందడం, సిగ్గు, అతిసున్ని త స్వభావం, అసూయ, ముండి 

తనం, హింసించే స్వభావం, క్యారత(ం, దొంగతనం మొదలైన అల 

వాట్లను, [పవ ర్శనను కూడా మార్చడం జరుగుతున్నది. ఈ అలవాట్లు 

పసితనంలో సూత్ముంగా అనిపించినప్పటికి బాలుడు. పెద్రవాడైన తరు 

వాత ఆ అలవార్లే అతని జీవితాన్ని దుర్భరం చేయవచ్చు. “మొక్క-యి 

వంగనిది మానై వంగునా” అనే నానుడి (ప్రకారం ఈ అలవాట్లను 

చిన్నతనంలో చే పోనొట్టని . పతుంలో పెద్దవాడయాక నూనుకోడం 

చాలా కష్టసాధ్యమయినపని. కనుక పీటిని చిన్నతనంలో నే తుంచి 

చేయడం. ఎంతో గోయస్యరం. ఈ అలవాట్లు . సాధారణంగా తలి 

దండ్రులు చెప్పి నూన్పించవచ్చు. కాని కొంతమంది బాలలలో అంత 

సులభంగా ఈ అలవాట్లు పోవు. అటువం పరిస్థితులలో తలిదం[డులు 

గాన్, సంరశుకులుగానీ, బాలల చికిత్సా మార్గదర్శక కేం దాలకు తీసు 

కుని వెళ్ళీ సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం, 

. 1964 వ సంవత్సరంలో భారత చేశం మొ త్తంమోద 25 బాలల 

చికిత్సా మార్హదర్శక. కేంద్రాలు ఉన్నాయని అంచనా వేయబడింది. 

ప్రతిలో 6 మహారాష్ట్రాలో ఉన్నాయి. మనదేశంలో కనీసం 1,00,000 

బాలలకు ఒక బాలల చికిత్సా మార్లదర్శక *ీందం నెలకొల్పడం 

చాలా అవసరం. 1980 వ సంవత్సరం నాటికి 80 బాలల. చికిత్సా. మార్గ 

దర్శక శేందాలున్నాయని అంచనా. ఏటిలో. సహాయం పొందుతున్న 

శాలలు సుమారు 50 మిలియన్ల ష్ వీరందరూ పట్టణ ప్రాంతం చాలలనసీ, 

విరి వయసు 14 సంవత్సరాల లోపనీ 1980 - డైరక్టర్ ఆఫ్ చైల్ల్ 

7గ_డెన్స్ సర్వీస్ ఇన్ ఇండియా (1980.- Directory of Child 

Guidance Services in India) లో 'తెలియజే జేయడ మైంది. స్థాపిత 

మయి ఉన్న చికిత్సా సూర్షదర్శక శేండ్రాలన్నే పూర్తి రగా ఉపయోగించ 

బడటం చేదు. 
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_ సూరుతున్న సాంఘిక విలువలనల్ల అధిక సంఖ్యాకులలో 

సమన్వయ సమస్యలు వర్పడుతున్న వి. ఈ దృష్ట్యా బాలల చికిత్సా 

మార ర దర్శక శేం[దాలు అవసరం ఎంతో ఉంది. బాలల మానసిక , 

అస్లుస్థను, అనారోగ్యాన్ని (పాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే వాటి 

నిపార్ణకు కృపి చెయ్యడానికీ సాధ్యమౌతుంది. ఈ బాలల చికిత్సా. 

వూర్చ దర్శ క్ర శేంచాలు ౩ బాలనేరాన్ని నిరోధించడానికి, నేరాల తీవ్రతను 

తగ్గి రడ నికీ కూడా ఉపయాగ పడుతున్నాయి. 

బాలల అంతర్జాతీయ సంవత్సరం - - శిశం సం కేవ 
కార్య| కవుంం 

భారత దేశం 1979 వ వ సంవత్సరాన్ని అంతర్జాతీయ బాలల 

సంవత్సరంగా ప పకిగణించడం జరిగింది. బెలల అంతర్జాతీయ సంవత్సర 

సందర్భంగా భారతదేశం “యూనిా$్” UNICEF) 0.9 మిలియన్ల 

రూపాయలకు విరాళంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా విరాళాలిచ్చిన 

డేశాలలో భారత 'చేశం (పధమ్థానాన్ని ఆ[కమించింది. జాతీయ బాలల 

సంస్థ జాతీయ అంతర్జాతీయ క వన్గా మార్చపడింది, దీనికి (పథాన 

మంత్ అధ్యతుత వహి సారు. ఈ కమిషన్ భారతదేశ గం అంతర్జాతీయ 

బాలల సంవత్సరాన్ని సక మంగా నడపడానికి సలహాని సుంది. “భారత 

ద్రభుత్యం 1975 వ సంవత్సరంలో అంతర్జాతీయ బాలల సంవత్సరాన్ని 

సక్రమంగా నడపడానికి జాతీయ పణాళికను తయారుచేయడం జరిగింది. 

ఈ (పణాళకలో ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, విద్య, సంవేము శాసనాలు 

"మొదలైన కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగింది. ' అంతేకాక సము 
దాయం, ఇతర (పభుత్వ 'ల్వేతర సంస్థలు బాలల అవసరాలని తీర్చాలని 

ఈ (పణాళకలో స్పష్టంచేసింది, అంతర్జాతీయ బాలల సంవత్సరం 

ముభశే మేమం శే | 

1. [పసవ సమయంలో మరణాలు, శిశు మరణాలు తగ్గించడం. 

బి, 'పాథమిక విద్య (ప్రాముఖ్యతను అందరూ -కెలుసుకునేలాగ 
చేయడం. పాఠశాల 'నుంచి తరలిపోవడం, చదువు నూని వేయడం 
మొదలైన సమస్యలను తగ్గించి విద్యను ప్రోతృహించడం. 
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రి పాఠశాల పూర్వవయసు బాలలకు మానసిక, సాంఘిక అభివృద్ధికి 

సాక ర్యాలను కలుగ జేయడం. 

4. చాలల కనీస హక్ష్యైాలను సంరశ్నీంచడం 

3 బాలలను అక్ష, క్ఫూరత(ం, ప్రమాదం, దోపిడి మొదలై న అత్యా 

చారాలనుంచి సంరఠటీంచడం మొదలై నవి, : 

భారత ేశంలో అంతర్జాతీయ బాలల . సంవత్సరం ముఖో దేశం 

చనుకబడిన బొలలను అభివృద్ధిల కి లీసుకునిరావడం, సమాజంలో 

(గౌమోణ, "వెనుక బడన ప్రాంతాలలో నివసించే బలహీనవర్షాలకు 

చెందిన బాలల అభివృద్దికి కృపి చెయ్యడానికి సంవత్సర (ప్రణాళికలు 

కృపి. చేయడం జరిగింది. అచేవిధంగా గిరిజన (ప్రాంతం చొలలకు, 

పేదరికాన్ని అనుభవి స్తున్న బాలలకు సౌకర్యాల లను ఏర్పాటు చేయడం 

బిగింది. బాలల అంతర్జాతీయ సంవత్పరంలోగల ఒకొఠాకళా మాసం 

ఒక్కొ-క్రా కార్య క్రమానికి కేటాయించారు. అఏ వరుసగా పోపకా 

హారం, రోగనిరోధక కార్య మాలు, పెసరాల పరిశు భత, పరిశ్నుభ 

మున మంచినీటి సౌకర్యాలు, బాలల సంరమణ ముక్క-లను నాటడం ' 

మొదలై న కార్య, మూలను వరుసగా చేయడం జరిగింది. 

ఇ*లల అంతర్జాతీయ సంవత్సరంలో (ప్రభుత్యం బాలల అభివృద్ధి 

ఫోసం కొ త్త పథకాలను (పవేశవషటడమేకాక ముందుగా బాలల 
ర 

సంశేమం కో సం కన్. చేసున్న సంస్థలను బలపరచడ కాడా జరిగింది. 

అంతర్జాతీయ ఛాలల అభివృద్ది సేవా పథకం 1975 వ సంవత్సరంలో లికి 

(పా జెక్ట శెప్టలతో ఆరంభమయింది. అంతర్జాతీయ బాలల సంవత్సరంలో 

150 పాశ జక లు వి సృృతమయిసది. ఇంటి[గోబుడ్ డెవలప్ మంద్ 

(ప్మోగామ్ (Integrated Deve!opment Programme కూడా ఈ 

సంవత్సరంలో 50 (పాశ చై లకు ఏ సృతం చెందింది. భారత (పభుత్వం 

వారు ఈ సంవత్సరంలోనే 58,060 |గామాలను మంచినీటి సౌకర్యాల 

సమస్యను కలిగన [గామాలుగా గుర్తించారు, 1979-80 వ సంవత్స 

రంలో ఈ |గామాలకు మంచినీటి సౌక ర్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి 

600 మిలియన్ల రూపాయలను ఖర్చు చేశారు. ఈ సంవత్సరంలో 
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అరోగ్య సౌక? ర్యాలు కూడా అభివృద్ధి చెందాయి. 1978-79 సంవత్స 

రంలో ఆరా “గ్య సౌకి ర్యాల్నక్త 47 4 మిలియన్ల రూపాయలు ఖర్చయి తే 

1979-80 నాటికి 60.4 మిలియన్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. (వాథ 

మిక నిద్యా కార్య కమాలు కూజా అ దే వీధంగా అభివృద్ది చెందాయి, 

భారత చేశ (పధానమం(త్రి, అధ్య. కీడు కూడా జనవరి ఒకటవ 

తేదీ 1979 వ సంవత్సరంలో జైగిన- రాలిలో అంతర్జాతీయ బాలల 

సంవత్సరాన్ని కటించడ మెంది. ఈ సంవత్సర ప్రకటనకై తపాలా 

వీళ్ళలను; కాయిన్సను _వవేశ' పెట్టడం జరిగింది. డాక్యు మెంటకీ ఫిల్చులను 

కూడా విడుదల చేశారు. అవి సవంశే — 

1. యువర్ వ్ల (Your Child) 

2. హాపీ ఫెల్త్ నేపన్స్ వె వైడ్ (Happy Child Nation’s Pride) అ ర 

ఇది ఒక సంవత్సరం కాలపరిమితి గల పథకం అయినప్ప టికీ 

విజయాన్ని సాధించడం జరిగిందని చెప్పవచ్చు, 

గిం సంక్షే వం౦ = పంచవర్త _పణాళికలు 
మొద! పంచవర్ష ప్రణాళికలో కేరద సాంఘీక సండేము సంస్థ 

592 చాలల సంశ్నేవు సంస్థలకు సహాయాన్ని అంద వేసింది. బాలల 
సం క్నేమాల విషయ మె శేంద సంస్థ (గ-మోాణ (వాం తాలలో విస్తృత 

పథకాలను _పవేశవె3౦ది. 
లు 

రెండో పంచవర్ష (పణాళికలో చెదకుటుం బాలకు చెందిన 
బాలలకు "సెలవుదిన గ్భ్బహాలను ఏర్పాటుచేశారు. కేంద సాంఘీక 
ంశేము సంస్థ బాలల సంతేమా నికి కృపి చేసే స సంసలకు ధనసహాయం 

యి 
సింది. ౮, 02 కోట్ల రూ పాయల వ్యయంతో సెలవుదిన గృహాలను. 
ర్పరచడ ౦వల్ల కి. 862 మంది శాలలు ఈ సౌకర్యాన్ని పొందాలు. 

అక కో 
pn 

మూచో పంచవర్ష. (పణాళికలో విద్యారంగానికి ల కోట్ల 
రూపాయలు శేటాయించారు. విద్యారంగంలో ఖన్చు వె వెట్టన మొ తేం 
పల్యేకించి బాలల సుంవేమాననికి, సంబంధించింది, ఈ ప్రణాళికలో 

'లల సంవ్నేమ కార్యక్రమాలకు ' (పముఖస్థానం ఇచ్చారు, లుల 
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సండేమ కార్య(కి సాలద్యారా అనేక సేవలను అందజేశారు. పాఠశాల 

పూర్వ విద్య, మధ్యాహ్న భోజనాలు ఆరోగ్య చే సెివలు, సాంఘిక, 

క్ పమాదాలకు గురైన చొలల సంరక్షణ సేవలు, శారీరక, 

మానసిక వికలాంగులకు చికిత్చా, సమన్యావిదానం, వునరావాస "సేవలు 

ముదల నవి చేయడమైంది. బాలలలో భిమూటన తొ లగించడానికి 

కూడా ఈ [పణాళికా కాలంలో కొంత కృషిజరిపారు. బాలల విద్యా. 

రంగంలో ఖర్చు పెట్టిన ల్రి కోట్ల రూపాయలలో 166.25 లక్షల 

రూపాయలు ఇంటి గడ్ ఛల్ల్ చెల్ ఫేర్ పాషెక కక? వీ. 75 లతల 

రూపాయలు బభొలల సంశేమం కోసం కృపి చేసే స్వచ్చంద సేవా 

సంస్లలకు, 8 లతల రూపాయలు "సోలల అభివృద్ది పరిశీలనా పథకం 

కోసం, 125 లక్షల రూపాయలు పాఠశాల పూర్వ విద్యాపథశానికీ 

ఖర్చు చేశారు. 

1966 - 67 లో జరిగిన మొదటి వార్షిక (ప్రణాళికలో శేంద 

(ప్రభుత్వం 17.4 లవ్షల మొతాన్ని బాలల వసతి గృహాలు, బాల 

భవనాలు, పెంపుడు సంర పీకి గృహాలు, అంధులు, చెపిటి, కుంటి నారు 

అయిన బలల ప్రత్యేక సంస్ద లు నడిపే నిమి తేమై వివిధ రాష్ట్రాలలో 

ఖర్చు చేశారు. కేంద సాంఘీక సంత్నేము సంస్థ పూర్వ న్ క్షా కార్య 

క్రమాలను యూని స్ (UNICEP,, యూంనెసోో. (UNESCO) 

మొదలై న అంతే: పాతీయ సంస్థల సహాయంతో (వవేశ విటి 11-14 సంవ 

త్పరాల మధ్యగల క్రికి46 మందడి బొలలకు శిక్షణ ఇచ్చారు. దీనికోస 

19.87 లశీల రూపాయలు ఖర్చుపెట్టారు. ఈవిధంగా 1966-67 

వార్షిక (ప్రణాళిక లో బటల సం శేమానికి (ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా 

ఇవ్వడం జరిగింది. 

శెండో వార్షిక క పణాళీకలో (1967- 68) బాలల ప్రక్వేక కార్య 

కమాలకె కె 5 లక్షల రూపాయల ఖర్చు వేశారు. ఇందులో 2 లశుల 

రూపాయలు బాలల సెలవు గృహాలకు కి లక్షల రూపాయలు బాలల 

సాహాత్వాభివృద్ధికి ఖర్చు అయింది, అంతేకాక ఈ (ప్రణాళికల 
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కుటుంబ, బాలల సండేము (పా జోల కొనసాగంవుకు మొ తేం 61 80 

లక్షలు ఖర్చు అయింది. 

వమూూత్లో వార్షిక [పణాళకలో 1808-63 లో బాలల సండే 

మార్భమై 16 50 లతల రూపాయలు ఖర్చు చేళారు. అందులో 5 లతల 

రూపాయలు బాలల సెలవు గృహాలకు, 1150 లశల రూపాయలు 
—_ ఏరా = గకార; కై వాయ ' 
బాలల సాహాత స్రఖివృద్ధెక ఖర్చు చెశారు, 

నాల్లో పంచవర్ష [పణాళిక లో (1964-74) కుంబ,  నాలల 

సంశేమాలకు 7 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయింది. అనాధ సొలల, 

త్రీల సంవేమానికి స్వచ్చంద సేవా సంస్థలకు సహాయ నిమిత్తమై 8 
కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. బొల్యాడలలో ఆహార పదార్ధాల 

కోసం 6 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడమైంది. ఈ (ప్రణాళికలో 
బాలల సంశేమానికి చెందిన లమ్యలను ఈ కింద ేరొ్కొన్నాము. 

1, కేంద (పభుత్వం [గా మోాణ [పాంతాలలోని కుటుంబ, వొలల నంత 

మాన్ని |పభానంగా తలచి 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో 181 

కుటుంబాల, బాలల సంజ్నేవు (పాజె్హైలను సావీంచాలని సంకల్పం 

చింది. 

2. పాఠశాలలో చేరడానికి తగిన వయనులేని బాలల పోవకాహోరం 

కొరత అనేది ఒక సమస్యగా (ప్రభుత్వం తలచి తకుణ చర్యలను 
తీసుకోవడం అందుకోసం 6 కోట్ల రూపాయలు చాల్యాడలక్షు 

శీటాయించడం. 

లి. దిక్కు-లేని బాలల సంవేమానికి అధిక (ప్రాధాన్యమిచ్చి వారి సంస్థా 
. ' 4 ష్ ల _ ల లి గత, ఇతర నేవలకు (ప్రత్యేకంగా 2 కోట్ల రూపాయలు కేటా 
_-యించడం. 

ర్త శేంద సాంఘీక సంశేమ సంస్థలకు, పశ్వేకంగా తః సలల 

సంకేమ సేవా కార్య (క్రమాలను చేపిన స్వచ్చంద సేవా సంసలక్షు 
సహాయాన్ని కొనసాగించడానికి సంక ల్నించడం. 
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5. దిక్కు-లేని శ్రీలు బాలల సంవేవు శార్య[క్రమాల నిమి త్తమై 

స్యచ్చంద చీనా సం 

ఊచయూోూచించడం. 

స్థలకు 1 కోటి రూపాయలు పంపకం చేయాలని 

6. బ"లనేరం, పివీశ్ణ, స్రీలు, బాలికల అవినీతి వ్యాపారాన్ని అణచి 

వేయడం, సాముదాయిక, నై తిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడం, విపటన 

నిర్ఫూలించడం మొదలె న వాటికి సంబంధించిస కార్యక్రమాలను 

ఏర్పాటుచేయడం. 

ఈ ప్రణాళికలో బాలల విద్యాభివృద్ధి దికి 565 కోట్ల రూపాయలు 

వెచ్చించారు. అందులో 89౨ కో టు రూపాయలు (ప్రాథమిక విద్య కొసం, 

247 ఖో కు రూపాయలు వమూథ్యమిక విద్యకోసం వ్యయం చేయడం 

జరిగింది. బాలల (ప్రత్యేక కార్యక్రమాల కోసం 8 కోట్ల రూపాయాలు 
ఖర్చు చేయడ మెంది. 

ఐదో పంచవర్ష |ప్రణాళీక (1974-79లో బాలల ) పాధమిక 

విద్యకోస సం అత్యధిక (ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జ్రిగింది. ఛాలలలో విద్యను 

(పోత్సహీంచడానికి (పభుత్వం అనేక రకాల స్కాలర్ పిప్లను కూజా 

(పవేశ పెట్టింది. ఈ (వణాళికలో సాంఘీక సంవేమానికి రద 

(పభుత్వం 63 . 5లి కోట్ల రూపాయలు, రాష్ట్ర ప్రభుణ్ణం 22,60 కో టు 

రూపాయలు శేటాయించడం జరిగింది. ఇంటి గడ్ శర సరీగసెన్ 

ఉద్యోగం చే స్తు స్తున్న బ"లికల వసతి సౌకర్యాలు, బాలల సం మెము కార్య 

_ శమాలకు ఎక్కు-వ పాధాన్యతే ఇచ్చారు. తః కుటుంబ, బాలల 

సంశేమ ప్రా్మ్టో క లకోసం 2. 40 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. 

శేంద ప్రభుతం బొలల సంకేమ పథకాలకు 22.09 కోట్ల రూపా 
యలు ఖర్చు చేసింది. 

| ఆరో పంచవర్ష (పణాళిక (1973-84) లో బాలల అభివృద్ధి 

పథకాలకు ఎక్కువ (పాధాన్యత నివ్వడం జఎగింది. అంగన్ వాడిలను 

అభివృద్ధిపరచ డానికి అనేక కార్యక మాలను చేపట్టింది. అంగన్ వాడీ 

లను అభివృద్ధిపరచజ డానికి శిక్షుణా కార్య క్రమాలను బలపరచడం, 

పర్య వేకుణా కార్యక్రమాలను అభివృద్ధి పంచడం, ఆర గం ఆహారం, 
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తదితర సేవా కార్య[క మాలను అభివృద్దిపరచడం మొదలయిన కార్య : స 
లి ఎక 

[గ్రమాలను చేపట్లి బాలల అభివృద్దికి కృప చేశారు. 
i ర్ థి 

అత్యవసర పరిస్థితిలో గల బాలల పరిరక్షణ భదతా. కార్య 

[కమాలకోసం ద కోట్ల రూపాయలు "కేటాయించారు. బ్రంటి 

(గుడ్ వెల్ డవలప్ మెంట్ సరీ సెన్ కె ఉర్ లతల రూపాయలు 

శేటాయించడ మైంది. 
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14 నుంచి 20 సంవత్సేరాలమధ్య వయసుగల వారిని యువజనులని 

అంటారు. చాల్యవయసుగాక, వయోజనులుగాక మధ్యవయసులో 

ఉన్నవారిని యువజనుల_టారు. 14 సంవత్సరాల లోపువారిని బాలలని, 

25 సంవత్సరాల వె బడ్డవారిని  వయోజనులనీ, 14 నుంచి 20 నంవత్ప 

రాల మఢ్యవయసు వారిని యువజనులసీ నిర్వచించ టం జరిగింది. బాల్య 

దశేనుంచి యావన దశలోకి అడుగుపెళ్తై సమయంలో యువజనులలో 

అ నేక రకాలైన మానసిక, శారీరక మార్పులు రావడం జరుగుతుంది. 

ఆ మార్పులవల్ల వారు అనేక మానసిక ఒ త్తిడులకు లోనవుతారు. 

యువజనులు మంచి గుణగణాలను కలిగి ఉంటారు. యువజనుల 

వలననే సమాజం శిధిలం కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు నిత్యనూతన త్వాన్ని 

వుంజుకోవడం జరుగుతున్నది. అయిలే యువకుల శకి సామర్థ్యాలు 

ఎప్పుడూ నిర్మాణాత్మక మైన పద్దతిలోను, మంచి పూర్తంలోనూ సయ 

నిస్తాయని చెప్పటం అసాధ్యం. కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో యువకుల 

శ క్షి సామర్థ్యాలు, "తెలివితేటలు తప్పుదారి పట్టడానికి అవ కాశంవుంది. 

అందువల్ల యాావనదశలో వ్య కుల నడవడిని సంరవ్నీంచడం సమాజానికి 

ఎంతో కో ణెరా దాయకం. యువజన సంక్నేమ కార్యక్రమాలు సమాజ 

సంచేమానికి ఉపయోగపడతాయి. 

యువజన సంక్షేవు సేవలు _ ఆవశ్యకత 

సాంఘీక సంతేమ సేవలలో యువజన సంశేమం ఒక భాగంగా 

మనదేశంలో చేకాక విజేశాలలోకూడా గుర్తించడం జరిగింది. యువజన 

సంశ్నేమం అధునాతనంగా - ఏర్పడిన కార్యక్రమం. భారతదేశంలో 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత యువజన సంత్నేమానికి (ప్రాధాన్యత 

mea 
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ఇవ్వడం జరిగింది. మానవుని జీవితంలో ఏర్పడే దశలన్నిటిలో యావన 

దశకు అధిక (ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఈ దశకు ఎంతే (పాముఖ్యతవుందో 

అంత కిపమెన దశ అని కూడా వెప్పవచ్చు. ఈ దశలో వ్య కి ౫క్ర 
Me) మా వాటే 

అభిరుచులు, అభి పాయాలు, ఆదర్శ మైన ఆశయాలు జీవితాంతం నోళ 

రించి ఒక సర మన మూరి రృిదుత్యాన్ని పొందడానికి దారి చూవుకా 

యనడంలో సందేహం లేదు. న్య కి కి గత విజ్ఞానం కూడా ఈ దశలో 

సంపాదించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ దశలో వారి అభిరుచులను, సమస్య 

లను అర్థం చేసుకుని నాటికి అనుగుణంగా నిక్షుణ ఇవ్వటం అవసరం. 

పూర్వ కాలానికీ, ఈనాటికి సమాజంలో ఆనేక మాగ్న్చులు 

కనిపిస్తున్నాయి. పూర్వకాలంలో వర్ణ వ్యవస్థ, వర్ణా శేమ ధర్మాలు, 

సమస్థ్రి కు£ుంబ వ్యవస్థ, మత సాం పదాయాలు మొదలై నవాటి! 

ఎక్కువ (ప్రాధాన్యత ఉండేది. ఆధునిక యుగంలో పాత సాంప్ర 

దాయాలకు, పద్దతులకు, భావాలకు అంతగా (ప్రాధాన్యత లేదు. పారి 

(శామికీ కరణం, నగి కరణం, పాశ్చాత్య విద్యా విధానంవల్ల యున 

జనులలో అధిక సంఖ్యాకులు పల్లె ప్రాంతాలనుంచి పట్టణ [పాంతాలక్స 

ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగావకాశాలు, విలాసాలు మొదలై నవాటికి తరలి 

పోవడం జరుగుతుంది. నూతన వాతావరణంలో వారు . సప్పువాటు 

చేనుకోలేక బి పోవడంవల్ల వారు అ నేక్ష సమస్యలకు గ్గు అవుతున్నా రు, 

ఈ సమిస్యలు పరిష్క-రించణా నిక్ యువజనులకు ప్రప్రథమంగా మంచి 

వీ క్షఖ నివ్వాలి. 

విద్య, ఆరోగ్యం, వినోదం, వృత్తి తీ రంగాలలో యువజనులక 

సక్షి బాచ్చు. నిగం దశలో వనే. సావన దశలో వ్య కలు శీవలం. 
0 

|. 

సంమేమ సౌః ర్యాలను పొందడ మే కాక వారు కూడా. సమాజానికి 

కొంత సం వేమాన్ని వర్పరచగల కార్య [క్రమాలను చేపట్టగలకు, 

వొరులుగా వారు ' ఆ చాధ్యతను స్వీక€ రించాలి. కనుక సమాజంలో 

యువకులు సామాజిక సంమేమ సేవలను ఇచ్చిపవుచ్చుకుంటారని . 
చెప్పవచ్చు. 



యువజన సంవేమ సేవలు 909 

యువజన సం శమ కార్యక్రమాలు యువకుల మానసిక, శారీరక, 

నై లిక అవసరాలను తీర్పడానికి ఏర్పరచిన కార్యక్రమాలు, యువకుల 

సంపూర్ణ వికాసానికి ఈ కింది పద్ధతులద్వారా సంత్షేవు సేవలను 

అందించవచ్చు. 

1. బాధ్య తాయుతే మైన, సంత్ఫ్భ ప్రీ స్పికరమైన, మూ ర్హెముత్వంగల వయో 

జనులుగా త తయారు చేయడం. 

2. మానసిక స్వాతంత్యాన్ని క లుగజేసి. వారి భావిజీవితాన్ని 

సంరవ్నీంచడం. 

శ. యువతీయువకుల మధ్య స్నేహభావాన్ని అభివృద్ధిపరచి సర్టుబాటును 

కలుగ చేయడం, స్నేహితులతో సత్సంబంధాలను  పర్పరచుకొ నేటట్లు 

చేయడం. 

బ్ర, యువజనులకు ఆస్థి స్వాతం త్యాన్ని కలుగ జేయడానికి వృత్తి త్రి 

_ విక్షగ్రూ కార్యక్రమాలను ఏర్పాబుచేయడం ముద లై నవి యువజనుల 

సంపూర్ణాభినృదికి అవసర మైన కార్యక్రమాలు. 

ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకులు తమ వృ తిలో సఫలీకృతు 

తై నప్పటికీ, నృ తి పరస్టితులలో సస్పుబాణు చేసుకోగలుగుతున్న ప్ప టికి, 

తలిదండుల అదువు ఆ్ఞాలనుంచి స్వేచ్చను సొందగలిగినప్ప టికి, అతడు 

సంపూర్ణంగా అభి వృద్ధ చెండి, పరిపక్వం చెందిన వ్యకి కాలేడు. అతడు 

సంపూర్ణ అభివృద్దని పొండాలం శు అతడు సానూజికంగా ఆమోదించ 

బడిన పవర రనను కలిగిఉండాలి. తన [పవ ర్శన సమాజానికీ వమూగ్చే 

దర్శక ౦గా ఉండాలం సు అతడు కొన్ని విలువలను, పద్ధతులను తప్పని 

స్రిగా పాటించాలి, 

సాధారణంగా [పతి కుటుంబంలో యువకులకు, తమ తలిదం[డు 

లకు మధ్య 'బేధాఖ్నిపాయాలు ఏర్పడటం సహజం. కొంతమంది తలి 

దండులు తేమ పిల్లలను యు క వయసు వచ్చినతరువాత కూడా తవు 

జీవితం గురించి తాము (పణాళిక లను వేసుకొనడానికి, ఆలో చించడానికీ, 

పూర్తి సాతం త్యాన్ని ఇవ్వడానికి నినుకంజవేసొారు. యౌొవనదశలో 

4 
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వ్య క్షి ఎక్కువగా కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఉండి స్నేహితులతో 
ఎక్కువకాలం ; గడపడానికి ఇష్టపడ తాడు, అంతేకాక తన సంరతుణను 

తానే వర్పరచుకోవాలనుకుంటాడు. అటువంటి సమయంలో అతన్ని! 

కొంత స్వేచ్చా స్వాతం। త్యాలను ఇవ్వడంవల్ల అతడు స్వ్యయంశ క్రిని 

వొంది స్వాతం త్య జీవితాన్ని గడపడానికి అవకాశం లభి సుంది. 

యువతీ యువకులకు అన్నిరంగాలలో స్వాతంత్రం గల ఈ 

రోజుల్లో వారిమధ్య అవగాహన ఉండి సత్సంబంధాలను కలిగి న్నేహా 

పూరితంగా ఉండేలాగ అభివృద్ధి చేయాలి. వారిమధ్య భీన్నా భి పాయాలు 

ఏర్పడడానికి అవకాశం ఈయహాదు. 

వ్యక్ళులు తమ జీవనోపాధికై ఏ వృత్తిని చేపడతారు - అశే 
ఉదేశాన్ని కౌనూరదశలో నే ఆలోచించుకోగలిో అవకాశాన్ని, శక్ర 

వారికి కలుగ జేయాలి. యువతీ యువకుల భవివ న్య శు గురించి తలి 

దండులు కూడా ముందుగా ని యించుకోవడం జరగలేదు స సరిక దా, 

తవు పిల్లలకు కూడా ఆ అవకాశాన్ని కలుగ జేయడం లేదు. అందున ల్ల 

మున దేశంలో గబ యువకులు వారు. డాహీంచస వృ తులను చేష్ట 

వలసిన పరిస్థితులు సర్పడుతున్నవి. అటువంటి సమయంలో యువకులు 

ఆవృత తులతో సక్తుబా టు చేసుకోలేక అసమ యోజ త్వాన్ని పొందడం 

జరుగుతున్నది. అం తేకాక తమ క కిసా 

గించుకో లేక పోతున్నారు. తిత్భలితంగా తక్కు వ వేతనాలు పొందడం, 

అనేక సమస్యలకు గురికావడం జరుగుతున్నది. కనుక యువకులకు తమ 

ఛభావిజీవితంలో తాము చేపే త్రై వృజ తులగుకంచి ముందుగా నే [పణాళికలు 

ము స్టలను పూర౭7గా వినియో 
యు న. 

వేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం, ఈ (పణా ఫకలు కుటుంబ ఆర్డ్కి ర్ి 

సామర్ధ్యాలకు లభ్యమయ్యే అవకాశాలు, వ్యక్తి "జెలివితే తేటలవై 

ఆధార పడి ఉండాలి, కళాళాలలోను,. వాఠశాలలోను, యు రతి యువక 

లకు వృ ఫె సంబంధ మైన శిక్షణ ఇవ్వడం కూడా ఎంతో ే యస్క-రం, 

యువజన సవ వంస్యలం . | 
దేశ భవిమ్య త్తు యువజనులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కనుక 

న శారీరక, మానసిక, సాంఘీక అవసరాలను తీర్చవలసిన బాధ్యశ 
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సమాజంమోద, | పభుకే(0మో ద ఎంతే నావుంది. యువజనుల అవసరాలు యి 
సాధారణంగా సమూహ జీవనం ద్వారా నెరవేరతాయి. యువజనులు 

హజసిద్ధంగా తవుతోటి వాది రిత్రో కలసిమెలసి పనిచేయాలనే కుతూ 

వాలంతో ఉంటారు. కాని నేటి సామాజిక పరిస్థితులవల్ల వారు తమ 

తమ అవసరాలను నెర వేర్చుకో "డంలో అనేక సమస్యలను ఎదురో్కో-వలసీ 

ఉంటుంది. ఆనాదిగా వ స్తున్న సాంఘీక వ్యవస్థల" మార్పు రావడం, 

ఉమ్మడి వ్యవస్థ సణించడం, పారి శా మికీకరణం, నగరీక రణం, పాశ్చాత్య 

సంస్కృతి అనుకరణ మొదలైన పరిస్థితులు యువజనుల సమస్యలను 

మరింత ఉధృతం కావి సున్నాయి, 

యువజనులలో చాలామందికి తమ గృహాలలో (పత్యేక మైన 

వసతి లేకపోవడం ఇబ్బందులకు దాకితీ స్తుంది, ఆక మైన ఇబ్బందుల 

వల్ల అనేక కుటుంబాలు తమ కుటుంబ సభ్యులందరి అవసరాలకు తగిన 

గృ హవసత్ని కిల్లించళేవు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో యువజనులు. శారీర 

కెంగానుు మానపి*ంగాను అనేక బాధలను అనుభవించవలసి వ స్తుంది. 

అందువల్ల వారి అభివృద్ది క కుంటుపడుతుంది, తభివం[డులు తమపిల్ల లకు 

ముఖ్యంగా యువజనులకు అనుకూలమైన గృహవసతిని కేల్సించవలసిన 

అవసరాన్ని గు రించవలసి ఉంది. యౌవనంలో అడుగు పెడుతున్న 

తమ పిల్ల లకు [ప ల్యేకమై మెన గృహవసతిని కలిగించవ౭సిన వలసిన అవసర 

మున్న దని తలిదండ్రులు గుర్చించేటపు చేయాలి. వయోజనవిద్య, 

సాంఘిక విద్య, కో *్ఫంబ జీవితానికి సంబంధించిన విద్య మొదలై న వాటి 

ద్వానా తలివం్యడులకు ఈ విషయాలను బోధించవచ్చు. 

యునజనులు శారీరక, మానసిక వికాసాన్ని పొందడానికి విరామ 

సమయాలలో, ఆటపాటలలభో, విజ్ఞాన, వినోద కార్యక కమాలలో 

పాల్తొనవలసిన అవసరం ఉంది, కాస్. కొంతమంది తలిదండులు 

అటువంటి, కార్యక్రమాలలో. పాల్టొనడంవల్ల తేమ సిల్హ్లలు పాడయి 

పోతారని భయపడ తారు. శేదకుటుంచాలకు చెందినవారు వాటి అవస. 

రాన్ని గుర్తించరు, విజ్ఞాన వినోద కార్యక్ర మాలలో పాల్టనడంద్వారా 

తేమపిల్ల లు అమూల్యమైన కాలాన్ని వృథా చేసుకుంటారనీ, చడ్డవారితో 
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సహవాసం చేసారనీ సాధారణంగా తలిదం[డులు ధావిసారు.. కనుక 

యువజన సండెమానికీ వారు విజ్ఞాన, వినోద కార్యక మాలలో పాల్లొన 
వలసిన అవసరం ఉందని తేలిదం[డులం గమనించేటప్టు చేయాలి. 

సమాజంలోని యువతి యువకులు వారి యూవనంలో నచ్చే 

మార్పులను ఎదుర్కొనవలసి ఉంటుంది. సమాజంలో వెద్దలు యున 

జనులు ఎదుర్కొ- నే సమస్యల పరిప్కా-శానికి తోడ్పడి, వారిని భాద్యతా 
యుతులై న భావిపొరులుగా తీక్చి దిద్దవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది, 
కొన్ని సందర్భాలలో యువజనులు సామాజిక విలువలతో, ఆశయా 

లతో, ఆచారాలతో, కట్టుబాట్ల తో వకీభవించక వక్రమార్లలను అనుస 
రిస్తూ ఉంటారు. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడం, సమాజానికి అవోదం కాసి 

[పవ రృనను అవలంబించడం చేసారు. మరికొంతమంది యువకులు తమ 
వ్య క్సిగత దార్భల్యంవల్ల నిళ్పహోయ స్థితిలో ఉండి వ[కమా ర్రాలలో 
వ్యవహరించడం కూడా. జసుగుతుంది. ముకి వాడలలో నివసించే 
యువకుల వురా భివృద్ధికి అవసర మైంన పరిస్థితులు లేకపోవడం, వారినై 
తలిదండుల అధికారం సన్నగిల్ల డం, వ్యామోహాలతోొ కూడిన అనేక 
ఆకర ణలకు లొంగిపోవడం ముదలె న పిస్థితులవల్త కూడా యువములు 
వ్యక్రపవ ర్శనను వొందడం జరుగుతున్న ది. సంఘ వ్యతి లేక పద్దతులను 
అనుసరి స్తున్న యువకులు నేర స్తులయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా 
ఉన్నాయి. 

. 
వెరుగుతున్న వయసును, మారుతున్న భి"వాలనుబట్టి యువకులు 

స్వయంగా ఏ పనిచేసినా ఎంతోకొంత సంపాదిస్తూ |పయోజకులు 
"కావాలని కుతూహలం కలిగి ఉంటాము. ఇతేరులమోద ముఖ్యంగా 
తలిదం[డులమిాద ఆధారపడటానికి అయిష్టత వ్య క పకముస్తూంటారు. 
నేటి పరిస్థితులలో వారె ఆశయాలను నెర వేర్చుకొనే అవకానొలు (శమ 
కమంగా వీణించిపోతున్నాయి. అందువల్ల వాదిలో వ్యాకులత, 
ఆవేశాలు, మానసిక ఒ లీడి ఎక్కువ అవడం జరుగుతున్న ది. నిరుద్యో 
గంతో బాధపడుతున్న యువజనులు అనేకమైన ఇతర సమస్యలను 
కూజా ఎదుర్కోవలసి ఈంటుంది, అటువంటి సమయంలో వారికే 
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న్య్వోగావ కాళాలు లభిస్తే వారు తమ శ కి సామస్థ్యాలను 

ననియోాగించగలుగుతారు, 

5 దేశ సంస్కృతి, సాం|ప్రదాయాలదృహ్ల్యా యువతీయువకులకు 

ధన జరగడంలేదు. యువజనులు తమ యోవనదశ కాలంలో 

బంధ మైన ఆంతరంగిక సమస్యలకు లోనయి వ్యాకులతేకు, 

గురై మానసిక ఒ త్రిడిని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి 

వారు చవక బారు అశ్లీల సాహిత్యాన్ని రహస్యంగా చదవడం 

వకులు లైంగిక విషయంలో తప్పుదారులు పుట జరుగు 

దీనివల్ల యువకుల శొరీరక, మానసిక, నైతిక ఆరోగ్యం 

తుంది. పది సంవత్సరాలు సై బడిన బాలబాలికలు తమ 

కఫా మార్చు చెందుతున్న అవయవాల గురించి, తద్యారా 

సంబంధ్ధం; సంతానోత్స త్రి మొదలె న నిగూఢమైన విషయా 

ఎసుకోవాలనే ఆస కితో ఉంటాను. కనుక బాలబాలికలకు 

లలో లై ంగీక విద్యను తగుీతిభో బోధించి వారి కవసర మైన 

) జ్ఞానాన్ని కలుగ చేయాలి, తలిదం|డులుకూడా తవమపిల్హ లకు 

రిజ్ఞానాన్ని అవసర మైనంత వరకు “తెలియజేయాలి. లైంగిక 

రా యువజనులు తమకు కలిగే అ నేక అనుమానాలకు సమా 

తెలుసుక నగ లగడంవల్ల అభివృద్ధి చెందిన మానసిక (పవృ _అ తిని 

నోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్లి యువకులు సన్నాస్తృలె నె తిక 

పందకుంజా జీవించడానికి అవకాశముంటుంది. 

ూావిపొరులు, ేశానికి సన్నెముశ వంటివారు అయిన యువ 

నిరశురాస్యులు గా ఉన్నట్ల యితే వారు 'దేళాభ్యుదయానికి 

భానూ ఉపయోగ పడ లేరు. మన బేళశంగో [గొమాణ; గిది జన, 

పూంతాలలోను, మురికి వాడలలోను నివసించే యువకులు అధిక 

రశ రాసు స్యులు గ" ఉన్నారు. ఈ నిరక్షరాస్యతవన్ల పెను అనేక 

మస్యలు అం కే అర్థిక, సాంఘీక, నె నైతిక పతనాలకు గురికావడం 

ఎన్నది 
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నగరీకరణం, పారిశొమికీక రణం మొదలె న అభివృ ద్ కార్య 

క్రనూలవల్ల గిరిజనుల సంస్కకిలోను, ఆచార వ్యవహా శొలలోను 

అశేక మార్పులు వ స్తున్నవి. కానీ గిరిజన యువకులు ఈ నూర్పులత్ 

సర్దుబాటు చేసుకో లేకపో 'నడంవల్ల నిరాశ, సిస్పు పాలకు లోనవు 

తున్నారు... అంతేగాక గిరిజన (పాంతాలలో యువజనుల అభివృద్ధికి. 

న పవేకే కటిన సంవేము. కార్య[క మూలను యువకులందరూ అంగీక రించక 

Fs పోవడం ఎక్కవగా జరుగుతుంది. అటువంటి సమయంలో ఆ (ప్రాంతేం 

ల్ " నాయకులు, సంవేము కార్యక రలు మొదలై నవారి కృషిద్యారా ఐ నాకె 

“దృశః 'ఎధాలలో నూర్చుతీసుకునిఠావాలి. దీనివల్ల యువకులు తాము 

అభివృద్ధి వెందడ మేకాక తమతో చాటు తమ ప్రాంతీయాభివృద్ధికి, 

సామాజి శాభివృద్ధిక కూడా కపి చేయగలుగుతారు, 

కొంతమంది యువకులు నిరశురాస్యత, అజ్ఞానం, అమాయకత్వం. 

మొదలైన. కారణాలవల్ల మతం, 'దెవం, ఆచారం, సాంప్రదాయం 

మొదలై. న. విషయాలలో నమూ విశ్వాసాలతో ఉండి మార్పుకు అంగీ 

కరించమ. అంతేకాక వారితో భేదాభి పాయాలు ఎక్కువ కా ఉండడం 

వల్లి ఒకిరు ఆమోదించిన కార్యక్రమాన్ని నేరొకరు వ్యతిరేకించడం 

జరుగుతున్నది. అందువల్ల ఒకే విధమైన కార్యక్రమాన్ని |పవేశ పెట్ట 

డానికి అవకాశం లేకపోవటంవల్ల గిరిజన యువకుల సమస్యలను తొల 

గించడం కష్టతరనకాతున్నది. 

విజ్ఞాన, వినోద కార్యక్రమాలకు [గామాలలో తగిన వసతు 

: లుండవు. "గామోణ సమాజంలో యువకలు దీనిని - ఒక ' సమస్యగా 

గుర్తించడం లేదు. “కొన్ని [గామ పంవాయితీలు ఇటువంటి అవశకాఫో 

. లను కల్పొంచ లేకపో పోతున్నడి. మకిక్ొ స్త [గామ పంచాయితీలు ఈ విషు 

యంలో కృషి చేస్తున్నప్పటికీ అంత ఎక్కువగా అభివృది చెందడం 
లేదు. సామాజిక శకేండాలు, | గంధాలయాలు, పార్కులు 'ముదప నవి 

_ సమాజానికి -చెందినవి. వాటిని సంర, కీంచవలసిన బె “"ధ్యత సనూజ 

పౌరులుగా తమకు ఉన్నదనీ యువజనులు గు క్రించడం లేదు. 
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హ్రణశాలలోను, నగరాలలోను యువజనులు అధిక సంఖ్యలో 
ఉన్నారు. అవివాసీతులెన యువతీ యువకులకు తగిన గృహవసతి 
సౌకర్యాలు లభించడం లేదు. దీనివల్ల వారు అనేక సమస్యలకు గురి 
శావలసి వస్తున్నది. 

వనాశో (పజలలో. అతురజ్ఞానం కలిగించడానికి ఏర్పాటుచేసిన 
విద్యావిధానం నేకు యువజనులకు వారి అవసరాలను తీర్చ లేక పోతు 

న్నీ. అందువల్ల వారు ఈ విద్యావిధానం పె నె వహ్యభావఐ వాన్ని ఏర్పరచు 
కోవడం జరిగింది. తమ అవసరాలు తీర లేదన్న అసంతృ ప్రేవల్హ అశాంతి, 

నిరాశ, నిస్పృహ మొదలైన ఉేకపూరితమైన మనః (పవృ త్తి కలిగి 
ఉండడంవల్ల సమాజంలో అలజడులను కూడా శేకె త్తిస్తున్నారు. యువ 

కులలో ఈ అసంతృ సీని తోొలగించాలంశే (పస్తుతం అములులోవున్న 
విద్యావిధానంలో మార్పు రావాలి, 

విద్యావంతులు కాని యువజనులు కొందరు ఏవో ఒక వ్యాప 

కంలో నిమగ్నులవడం జనుగుతున్నది. కాని మరికొందరు ఎటువంటి 

వ్యాపకం'లేక, కాలం గడవక ముఠాలలోను, గుంవులలోను చేరడం 

వరుగుతున్నది. డే * విధంగా విద్యావిహానులై. న యువజనులు ఎటువంటి 

వ్యాపింలేక స ఘువి।ది వోహులుగా మారకముండే నాకి ఏవో ఒక 

నృ శిక్షణను 1 కలుగ జేసి ఉదోంగావ కాశాలను కల్పించాలి. ఈవిధంగా 

చేయడం సమాజానికి ఎంతో శేయస్క-ర 0, 

భారా దేశంలో యువజనులు ఈ విధంగా అనేక సమ మస్యలతీ తో 

సతమతమవుతున్నారు. కనుక వారి సమస్యలను ప హాష్కు_రెంచి ఆనందకర 

మైన జీవితాన్ని అందించడానికి వారివై (పత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని ప్రక్యేక 

యువజన సంశేమ కార్యక్ర మాలను ఏర్పరచడ ంవల్ల యువజనులు, 

సమాజం కూడా అనేక విధాల అభివృద్ధి చెందటానికి అవకాశముంది. 

యువజన సంవైవుం - (పభుత్వం స్వచ్చంద సవా 

సంస్థాలం 

స్వాతం్యత్యం తరువాత భారత జేశం. యువజనుల సంతేమానికి 

(పాముఖ్యం ఇవ్వడం జరిగింది. డ్రజక్వం, స్వళ్ళుంద సేవాసంస్థలు, 



216 భారత దేశంలో సంఘ సంచేవు చేవలు 

అనేక యువజన సంకేమ కార్య|క్ర్షమాలు చేపట్టాయి. యువజనుల 

సమస స్యలను వెటుసుకుని ఆ సమస్యలనుండ నాగిని సంరక్నీంచుటడే. 

(శద్ద వహీంచివ లసిన ఆవశ్యకత ఎం౧కోనా ఉందన్న విషయాన్ని భారత 

చేశ ముకాక అన్ని చేశాలు కూడా గుర్ంచడం జరెగింది, యువజనుల 

భావిజీవితంవె దేశాభివృద్ధి ఆధారపడి ఉండి, కనుక నారి శారీరక 

మానసిక, సాంఘీకావస ససౌలను తీర్పవలసిన బాధ్యత సమాజం, 

(పభుత్వం కూడా వహించాలి. యువజనులు సాధారణంగా అనేక 

ఆదవ్నాలతోను, ఆశయాలతోను జీవించాలనే ఉర్రేశాన్ని కలిగి 

ఉంటాను. యువజనులు తమ అవసరాలను తీర్చుకోడానికి అ నేక సమూ 

పహోలలో సభ్యులుగా చేరతొరు. ఆయా సమూహోలద్వారా వారి 

ఆశే నరాలను తక్ప్పుకుంటారు. తమకు స్వయం సి యం తొసుకునే 

అధికారం, న్ రతం ఉన్నాయని, తమ తలిదం[డులనై అవా డి 

నిర్ణయించు 'వలసిన అవసరం లేదనీ భావినాడు. విశాల దృక్పణథాని 

ఉడేశాలకు, ఆశయసాభనకు పెనుగులాడుతూ ఉంటారు. తమకు తగిన 

వృ జిని ఎన్నిక చేసుకోడానికి కృపీచేసారు. సమ వయస్కు-లైన 

యువతీ యువకుల మధ్య స్నేహ సంబంధాలు వర్పరచుకోవాలని 

[పయత్నిస్తూ ఉంటారు. జీవితంలో బాధ్యతాయుత మైన వ్య క్రిగా 

రూపొందడానికి కృపీ చేయడం మొదలైన అవసరాలను, ఆశయాలను 

కలీగ్ ఉంటారు. 

(పభుత్వ గల్బహానివాాణ సంస్త స్ప లద్యారా, గృహశకాలనిల పథకం 

ద్యారా, స్వచ్చంద సేవాసంస్థ లద్వారా గృహవసతి సౌకర్యాలకొసం 

తగిన చర్య తిసుకుని యువకులు సరైన గృహవసతి సౌకర్యాలు లేక 

పోవడంవల్ల గురెఅ య్యే కొన్ని సమస్యలను భా లగించవచ్చూ. 

(గామాలలో, గివెజన (పాంతాలలో పంచాయతీలు, పట్టణాలలో. 

వురపాలక సంఘాలు, (పభుతే ౮, యువజనమండలులు, నాట్యమండలులు, 

వ్యాయామ మండలులు, పార్కులు, చేడియోా శేండాలు మొదలై న 

వాటిని ఏర్పాటుచేసి అధిక సంఖ్యాక యువకులకు అందుబాటులో 

ఉండేలాగ చేయాలి, యువజనులు విజ్ఞాన వినోద కార్యక్రమాలలో 
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పాల్టోనవలసిన ఆవశ్యకతను తలిదండ్రులకు తెలియజేసి విజ్ఞానవినోద 

కార్య (కమాలపట్ల వారికి గల దురభిపాయాన్ని తొలగించాలి, యువకు 

లందరూ ఉత్సాహ 0గా ఈ ఏనోద కార్యక్రమాలలో పాల్గొనేలాగ 

| ఫోత్సహించాలి. 

| కొన్ని చోట్ల ఇఇబువంటి సాక ర్యాలను ఏర్పాటుచేసినప్ప టికి 

అక్క-డి యువజనులు నాటిని ఉపయోగించుకో లేకపోవడం కూడా 

జకుగుతుండి. అటువంటి సమయంభో ఆ (ప్రాంతం యువకులకు అక్క-డ 

ఏర్పరచిన పినోద కార్యక్రమాలన్నీ తమసౌకర్యం. కోసమే అని వారు 

తెలుసుకునే నేలాగ చేయాలి. ఈ కార్యక్రమాన్ని (వభుత్వం, సై)వేటు 

రంగాలలో పనిచే స్తున్న సాంఘిక సంవేవు కార్యక ర్భలు చేపట్టాలి, 

యువజనుల అలజడులను, అశాంతిని సమాజంలో శేపడానికిగల 

కారణాలను 'బ*గా అర్తం చేసుకుని వారి అవసరాలను తెలుసుకోవాలి, 

(పభుత్వం విద్యావిధానంలో అవసర మైన ఈ మార్పులను (పవేశ వెట్టడం 

ద్వానా వార్ విరామసమయం సద్విని యోగం కావడానికి తోడ్పడాలి. 

వారు విద్యావిధానంలో ఆశించే మాకర్చులను తెలుసుకొ వాలి, యువ 

కుల ఆ'కొండ్లను నిర్ల మేం చేయరాదు. యువజనులు నిర్మాణాత్మక 

కార్యక్రమాలలో పాస్లొ నేటబ్లు (పోత్సహిాంచడానికి వి విశ్వవిద్యాలయాలు: 

కళాశాలలు, ప్రభుత్వ, సై )వేట్ సంస్థలు, ఉన్నత పాఠశాలలు మొద 

లై నవి పయోగాత యంగా = జాతీయ సాంఘీకణేవ (౫. 5. 5), నేషనల్ 

శీజట్ ఫోర్ (N.C. C C.) మొదలైన పథకాలను నిర్వహించడం జారి 

గింది, యునకుల మానసిక హాస్థితీని అవగాహన చేసుకుని వారికి ఆహో 

దాన్ని కిలిగించేలాగ చేయడానికి యువజనసం వేము కార్యక ర్హలందరూ 
కృషి. చేయనలసి ఉంటుంది. యువకుల సంఘ ఘ వ్యతిరేక (పవ రనను సరి 

దిద్దడానికి విద్యా సంస్థలు, తేలిదం|డులు, స్వచ్చంద సేవాసంస్థలు, 

ప్రభత్వం స్ట్రా ధ్యత వహించవలసి ఉంటుంది. ఉపన్యాసాలు, (పచురణలు, 

శెడియో (ప్రసంగాలు, చర్చలు, చలనచి తాలు మొదలైన వాటిద్వారా 

యువక్షులపు బోధించవచ్చు. కొందరు యువకులు కొన్ని లోపాలవల్ల 

అక్రమ ప్పవ రృనకు .అలవాటుపఢడ ణం జమగుతుంది. అబువంటి లోపాలను 
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సంఘ సంకేమ కార్యక ర రల సహాయంతో తగిన చికిత్స చేయించాలి, 

ఈ విషయంలో మనో విజ్ఞాన శాప లం, మనోరోగ శ్వా స్ర్రజ్ఞ్యల, 

సహాయం తీసుకుని సంఘసం వేమ కార్యక ర్మ వారి వ్య క్త త లోపాలను 

సరిదిద్దవచ్చు. 

సమూహాచేవా (పక్రియ ద్వారా నేర సులైన 'యునపలతో 

పనిచేసి వారి దృక్పథంలో మార్పును తీసుకురావాలి. తరువాత వారికి 

పునరావాస సౌక ర్యాలను కల్పించడం ద్వారా వారికి సంతేమాన్ని 

కలుగ 'జేయవచ్చు. విద్యా లకు విరామసమయాలలోను, సెలన్రదినాల 

లోను పనిచేయడానికి కొన్ని ( ఉద్యోగావకాశాలను కలుగజేయ గలగి 

నష్టయిలే తాము సంపాదనాపరులమనే సంతృప్షీని పొందడ మేకాక' 

సంఘ వ్యతి శేక చర్యలలో పాలప్లొనే అవ కాశాన్నికూడా తగ్గించడం 

జరుగుతుంది. విద్యా వ్యాసంగం పూర్తయిన తరువాత వారకి అనుకూల 

మైన ఉదో [గలను సమకూర్చడానికి తగిన కృవీచేయాలి. వృ తికి 

సంబంధించిన సలహాలనిచ్చే శేం దాలు, ఎంప్లాయి మెంట్ ఎే సంక్ CBs) 

మొదలై నవాటిని సర్పాటు చేయాలి, (పభుత్వశాఖలు ఇందుకు తగిన 

ులహోలనిచ్చి సహాయపడాలి వివిధ [పాంతాలలోగల యువజన సంస్థలు గు 

ఇందుకు తగిన కృపి. వలని ఉంటుంది, 

యువజకులలో నిరశురాస్యత తిెలగించి విద్యావంతులను 

చేయడానికి ఉచిత నిర్బంధ విద్యా కార్యక్రమాలను అమలుజర పాలి. 

కోసిసం (వాథమిక విద్యా స్థ సాయిలో పిల్ల అందరూ చదువుకొనేలాగ 

చూడాలి. ఇందుకు ప్రభుత్వం, ఇతర స్వచ్చంద సేవాసంస్థలు ఎంతో 

కృపి చేయవలసి ఉంటుంది. సంఘుసం శమ కార్యక ర్వ లు సాంఘీక 

విద్యాపథకం ద్యారా తలిదర్శడులకు ఉచిత నిర్బంధ [పాథమిక విద్యలో. 

గల ప్రాముఖ్యతను భోదపర చాలి. నిరకురాస్యు లై న యువతీయువకులక్రవ 

వయాజన విద్య, సాంఘిక విద్య పథ కాల లద్యారా విద్యావంతులను 

చేయనచ్చు. ఇందుకు (పభుత్వం, సమాజాభివృద్ధి సంస్థలు, తగిన 

సహాయం చేయాలి. దీనివల్ల వారు తవు జీవితానికి అవసరమై న 

విద్యను పొంది తమ సంక్షేమానికి తాము కృవీ చేయగలుగుతారు. 
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గిరిజన యువకులకు అవసరమైన పి'ఠశాలలు వసతిగృహాలు 

లభించక పోవడంవల్ల వారి విద్యాభ్యాసం కుంటుపడుతుంది. పంచాయితీ 

' సమిస్కి తదితర సంస్థలు వ్ద్యా (పాముఖ్యాన్ని గురించి. [పచారం |. 

చేయాలి. ముఖ్యంగా ఉపన్యాసాలు, చర్చలు, విజ్ఞాన య్యాతలు 
అ ' 

మొదలైన వాటిద్వారా విద్యా (ప్రాముఖ్యతను తలిదఇడులు గమనించే 

లాగ కృనీచేయాలి. గిరిజనుల విద్యా సౌకర్యానికి, గిరిజన యువతీ 

యువకులకు వసతి సాక ర్యాలను ఏర్పాటుచేయాలి, పంవాయతీసమితులు, 
జో ఏ An జీ. లి ఇ , అలలో ఇతర స్వచ్చంద సవాసంస్థలు, వివిధ (పాంకాల గిరిజనుల సంస్కృతిని, 

నారి స్థితిగతులను బగా అర్థ ంచేసుకుని వారికి అనుకూలమెన కార్య 2 న ౧. లి 

[క్రమాలను నిగియించవలసి ఉటుంది. 

ముఖ్యంగా అవివాహతువైన యువతీ యువకులకు గృహ వసతి 
సౌకర్యాలను కల్పించాలి. న్నై,ఎమ్సి.ఎ., నై డభ్లూ.సి.ఎ, ఎ.వి. 

డబ్ల్యూ.సి, (Y.MCA.,Y.W.CA, ALW.C.) మొదలైన 

సం వసతి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు 

చేయాలి. పార్మిశామిక యాజమాన్య, తదితరులు తమ సంస్థ లలో పని 

చే స్తున్న ఉద్యోగులకు గృహ సౌకర్యాలను వర్చాటు వేయాలి. పట్టణ 
జయో (I) 

పురపాలక సర్భా కూడా యువతీ యువకులకు (ప్రత్యేక గృహవసతులను 
ఏర్పాటు చేయాలి, 

స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు ప్ $ 
చిం 

పట్టణాలలో ఆటస్థ లాలను, (గ్రంథాలయాలను, పఠనాలయాలను 

యువజనుల ఫౌరీరక్క మానసిక, సాంస్కృతిక. నైతిక వికాసాన్ని కలుగ 

చేయూలంకే వారి తీంక సమయాలను సద్వని యోగ పరచడానికి సామా 

జిన్ శేం దాలు, ఆటస్థలాలు, పార్యు-లు, (గంధాలయాలు, కళా 

శేం్మదాలు ముదలయిన వాటిని నెలకొల్పాలి. 

ముఖ్యంగా పట్టణాలలోగల ముకికివాడలలో నివసించే యువతీ 

యు వకులకో [పత్యేకమైన సంవేమ కార్యక్రమాలను ఏర్పరచాలి. మురికి 
వాడలలో విజ్ఞాన, వినోద సౌకర్యాలను ఏర్పాటుచేయాలి. అంతేకాక 

వారి విద్యాభివృద్ధికై వ యోజనవిద్య, సాంఘిక విద్య కార్యక్రమాలను 
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నెలకొల్పాలి. యువవుండలాలు, మహిళొమండలులు స్థాపించి వాడిలో 

స్వయం సహాయక భావాన్ని వెంపొందించాలి. వారు తవుకై ఏర్పాటు 

చేసిన విజాన, వినోద కార్యక్రమాలను తామే నిర్వహంచుకోగలి శో 3 
pan అ) 

చేయాలి. ఈ విధంగా మురికివాడలలో నివసించే యువతీ యువకులు 
పటణంలోగల తదితర |ప్రాంతాలలోగల యువతీ యువకులతో సన్ని హిత 

౬) 
సంబంధం వర్చ్పరచుకొని ఐకమత్యంగా అందరూ కలసి పనిచేసే అవకా. 
గాలు అభివృది చెందుతాయి. 

రు 
(పభుతగ౦ం, వుగపాలక సంస్థలు, స్వచ్చంద సేవా సంస్థ లుః 

ఉమ్మడిగాగాన్, ఏడివిడిగాగాసి, మురికివాడలతో నివసించే యువతీ 

యువకుల సంశ్నేమార్లమైం చిన్నచిన్న పరి శమలను నెలకొల్పడం సయం 

ఉపాధిని కలిగించడం, ముదలై న కార్యక్రమాలను ప్రవేశ పెట్టాలి. 

(పస్తుత విద్యా విధానంలో మార్చుతీసుకునివచ్చి యువతీ యువ 
కులలో అలజడులు, నిరాశే, నిస్పృహలు తొలగించడానికి (పభుతం., 

విశ్వవిద్యాలయాలు, ఇతర విద్యా సంస్థలు కప్. చేయాలి. యువతి 

యువకులకు ఉద్యోగావకాశాలను అభివృద్ది చేయాలి. సాంకేతిక నిప్రుణు జ 
లైన విద్యావంతులకు (పభుత్వం అస్థులను ఇచ్చి వారు స్వయంగా జీవనో 
పాధిని కల్సీంచుకొనేట్లు చూడాలి, వృ_క్రిసంబంధ మెన మార దర్శక 

"కేం దాలను | పతి విశంవి దాాంలయం, జిలా, తాలూకా. సాయిలలో 

ఏర్పాటు చేయాలి. . 

యువ జనులలో నిరక్షరాస్యతను తొలగించాలంకు సాంఘిక 
5 ee or NK వ. టి సంవవము కార్యక ర్తలు, (పజాపతినిధులు, విద్యాసంస్థ లు, (పభుత్వం 

బాధ్యతవహించవలసివుంది. ఏటి ద్యారా వయోజన విద్య, సాంఘీక 
విద్య కార్యక్రమాలను" తీ వస్థాయిలో చెంపొందించాలి. 

వివిధ యువజన సంశేము కార్యక్రమాలను ఈ కింది విధంగా 

1. రంపస్సర్వస్ (18 887090)... 
1955-56 సంవత్సరాల మధ్య విద్యామంత్రిత్వశాఖ “ది ేంపన్ 
వర్ (లా ప్రాజెక్ట్” పథకాన్ని. నెలఫొల్పింది.. “ఈ పథకం ద్యారా విద్యా 
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సంస్థలలో వినోద కార్యక్రమాలను మెరుగుపరచి, వింపొందించడం 

జరిగంది. పాఠ శాలలళోను. కొళొశాలలలోను, వినోదపు హోలు, ఆడిటో 

యమ్, స్విమ్మింగ్ "పూల్, జి మ్నే సీయమ్, ఆటల వ్రేడియమ్, ఓవెన్ 

ఎయిర్ భయేటర్, మంటపం ముద లైన సాక కర్యాల వరకు [గాంటు 

ఇచ్చే ఏర్పాటు ఈ పథకంలో ఉంది. ఇందులో మరొక ముఖ్యమైన 

అంశ మేవుం శే పివిధ వినోద సౌక ర్యాలను ఏర్పరచిన సంస్థలు వాళ వాటి 

కయ్యే ము తెం ఖర్చులో ౨5 శాతం ఈ పథకందాగరా పాొందుతొ 

అందులో 3 శాతెం ఉపాధ్యాయుల వ విద్యాస్థల గేముదానం నుంచి 

సౌందడం జరుగుతుంది. ఈ పధకం కం జు కమిటీ 'మెపస్పుదలనుకూడా 

పొందగలిగింది. ఈ పథకకాన్ని వి స్ఫృతం చేయడానికి కుం|జు కమిటీ 

కొన్ని సలహాలనుకూడా అంద చేసింది. ఈ పథకం: ముఖ్యో దేశం (శ్రమకు 

విలువనివ్వడం* డానిద్యారా (శామికుల హోదాను చసెంపొందించడం, 

ఉపాధాషయులు, విడాషర్లులు వినోద కార్వ|కనమాల నిర్నాణంలో 

పార్లాసడింవల్ల వంచే గురించడానికి వుంది. ఇప షేవరకూ 

ఈ పథకండ్వారా 175 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది. 

2. యువజనుల సలహా కేం దాలం (Youth counselling) 

వివిధ రకాలైన సమస్యలుగల యువజనులకు శాస్త్రీయ పద్ధతిలో 

సలహానివ్వణాన్ని యువకుల సలహోసేవలు అంటారు. ఈ సలహా సేవలు 

శ్రీయ పద్దతిలో లభిసాయి. ఈ సలహాసేవలను వ్యక్తి కి గతంగాగాని, 

సామూపాకంగా గాస్ అందించవచ్చు. ఈ సలహోపద్దతి సలహో దారుకు 

సెవాక్టి మధ్య జరిగిన సంభాషణచె ఆధారపడి ఆంటుంది, ఈ సలహో 

పద్దతి అన్నివిధాలా వ్య క్తి సేవా పద్ధతిని పోలిఉంటుంది, వ్య క్రి కి సేవా 

పద్దితీకిగ ల భేద మేమంటే సలహాప పద్దతిలో సలహాదారుడు ఇవస్టతో 

వమూ్యూతమే పనిచేస్తాడు. వ్య క్షి సేవా పద్ద పదవతిభో వ్య క్కి కి సేవా కార్యక ర ర 

సేవార్థితో పాయు అతనికి సంబంధించిన వ్యక్తు కులతో అవసరాన్నిబట 

వ్య క్తి కి గతంగా కసీ చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ సలహా సేవలు పాఠ 

శాలలు, కళాశాలలలోనే కాక ఉద్యోగ "శీ డాలు, వునరావాస 
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శేందాలు, నై ద్యాలయాలు, ఆరోగ్యా శ శమాలు, కై 

సువేవు సంస్థలు మొదలైన అనేక సంస్థ లలో యువక ౭౯౨% 

నిచ్చి వివిధ రశకాశైన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి 

పడతాయి, దీనివల్ల వ్య కుల సమస్యలను పరివ్య-రించడ హా 

సర్వతోముఖాభివృద్ధికి కూడా. కృషి జరుగుతుంది. నలుక 

యువజనులు తమ [ప స్తుత సమస్యలను తాము పి ప. [రిం చా 

శ కిని పొం'దేటస్టు "చేయడ మేకాక భావిజీనితంలో ఈడ 

సమస్యబు ఎదురైనా ఇతరుల సలహా సంపదింపుల అవనుత 6 

' తమంతట తామే పరిష్క-రించుకొనేటట్లు చేయవచ్చు. 

అంతర్ల తంగా దాగిఉన్న యువజనుల శక్తి సామర్థ్యాలను ఆకూ 

వాటిని అభివృద్ధిపర చడానికి వీలవుతుంది. సమస్యాపూారెతో 

సమస్యలను చ్ లంచడ మేకాక వారిజీవితంలో సుఖశాం చు ౬ 

పంపోండింప'కేయవచ్చు. యువజనులు తవు సర్వతో ుూః 

తమ వ్యక్తిగత వనరులు ఉపయోగించుకోగబిగో శక్తి సాక 

పొందుతారు. ఉదాహరణకు పాఠశాలలలో చదున్రుచతూ గ 

విడియుగల బాలుడు సలహో చేవాశేందానికి వేరినట్లయి "కో 

దారుడు కేవలం ఆ బాలునికి సిగ్గు, బిడియాన్ని తొలగించ 

అతడు దృఢ మెన వ్య క్యేగా అభివృద్ధి చెందడానికి కపూయా 

1 జీల చేస్తాడు. ఈ విధంగా చేయడంవల్ల ఆ బాలుడు తన వ్వ 

సామస్ధ్య్యాలను ఉపయోగించుకుని ఇతర_తా అభీవృద్దు 

ఎలవుతుంది. 

di 

సాధారణంగా సలహా శేం[చాలు అనగానే చాలా న 
కార్య(క మంలాగ అనిపి సంది. కానీ ఇది కేవలం ఉచిత సలు 

కేందం మా;తేం కాదు. సమస్యా పూరితులై యువతీ యువ! 

స్వలకు కారణాలు తెలుసుకుని అనుభవంగల కార్యక రృ ర సలజా 

అందిస్తాడు. ఇందులో సలహోడారుకు, సేవార్తి రి కిమధ్య వృతి 

మేర్పడాలి. ఈ సంబంధం అసలైన సభా వాన్ని వరించడం ౫ eu 

_ ఎందువల్లినంశే ఈ సంబంధం ఇద్దరు స్నేహీతుల మధ్య? ఆ 
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_ వంటిదిగానీ, ఉపాధ్యాయుడు - విద్యార్థుల మధ్యగల సంబంధం వంటిది 

గానీ కాదు. అబేవిధంగా ఉపకారం చేసేవాడు, ఉపకారం పొంచేవాడు 

ఏవమధ్యగ ల సంబంధం వంటిదికూడా కాదు, కనుక ఈ సలహో సేవలో 

సేవార్థి కి సలహోదారుకు మధ్యగల సంబంధం ఒక అద్వితీయ మైన 

సంబంధం. అంతేకాక ఈ పద్ధతిలో సలహాడాకును సేవార్జి సమస్యను 

పిపష్క-రించ డు. సేవాక్టి తన సమస్యను తాను పిష్క-రించుకొనేలాగ 

చేయడానికి సలహాలనిచ్చి సహాయం చేసాడు. ఈ పద్దతిలో సాధ్యమె 

నంతి వరకు సేవార్థి సయం నిర్భయం చేసుకొనే శ శక్తిని సంపాదించు 

కొనడానికి (పయ్నాం జరుగుతుంది, కాని నేవార్థి శారీరకంగాగాని, 

మానసికంగాగానీ, అశ క్రుడై తె తనంతటతాను సమస్యా పరిష్కరణ 

పద్ధతిని ని యించుకో లేని పిస్టితిలో కార్యక రృ సమస్యా నిర్ణ యంచెేేసి 

సుష్మరణ చేస్తాడు. ఈ సలహా పద్దతిలో పల్యేకమైన శాస్త్రీయ పద్ద. 
ధ్ర 

తులు నమా లేవు. సలహో పతీ శకివలం సేవార్భికి వర్పాటువేసిన పరిసర 

వాతావరణం వె ఆధారపడి ఉంటుంది. సేవార్తి సిగు, బిడియం, జంకు, 
థి "౧ 

భయం, ఆందోళన లేకుండా తన సమస్యా కారణాలను, పరిస్థితులను, 

అన్నిటినీ స్వేచ్చగా పష్పుడానికి అనునై న నాతావరణాన్ని సలహా 

దారుడు సృష్టించడం ఈ సలహా పద్ధతిలో అత్యంత (పథాన మైన 

విషయం. 

వ్య క్తులు యహొవన దశలోగల తవు ననూ ర్హిమత్వం కుటుంబ 

జీవితంలోను, పాఠ శాలలోను, వృ త్తి విషయంలోను, యువతీ యువక్షుల 

మధ్యగల లై ౧గిక విషయంలోను అజమ యో జత(ం చెందకుంట” ఉండ 

డానికి వారికి యావన దశలో కొన్ని సలహా సహాయాల ఆవశ్యకత 

ఎంకే నా ఉంది. లేకపోతే వారు జీవితంలో సపష్టబాటు చేసుకో లేక 

అనేక సమస్యలకు గురి అవుతారు. ఈ సలహా సహాోయాలను యువజనుల 

సలహా సహాయ సేవల ద్యారా పొందడానికి వీలవుతుంది. . 

ఈ శేం|దాలభో సలహా పద్ధతి నాలుగు దశలలో పూర్తవు 

తుంది. మొదటి దశలో కార్యక రృ సేవాలో వృత్తి చాంధ వ్యాస్ని 

ఏర్పరచుకుంటాడు, రెండోదశలో సేవార్థికి తన సమస్య గుంంచి, తాను 
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చేరిన సంస్థ గురించి అవగాహన చేయడం, మూడో దశలో సమస్యా 

పరిష్క-రణకు [పణాళికలను తయారుచేయడం జరుగుతుంది. నాల్లో 

దశలో ఆ పణాళిక ద్యారా సెవార్టీ సమస్యను పరిష్క-రింనుకొ చేట్టు 

చేయడం లేదా అవసర మే వేరొక సంస్థకు పంపడం జరుగుతుంది. 

యువజన సలహా సేవ - - సూ తాలు | 

l. వ్య కో కుల మూనసిక సామర్థ్యాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. కనుక జే 

విధ మన పరిస్థితులకు యువకులు భీన్నా భి పాయాలను కలిగి ఉంటారు, 

కను క యువజేనుల శక్తి సామర్థ్యాలనుబట్టి సహాయం చేయాలి. 

2. యువజనులు" నివసించే పరిసరాలు త్వరితంగా పరివ రన చెందు 

తున్నాయి. త్వరితంగా పకివర్శన చెందుతున్న పరిసరాలు యువ 

జనులవై అత్యంత (పభావాన్ని చూపడంవల్ల వారి సర్హుణా*ు [పక్రియ 

మారుతున్న పకసరాలకు అనుగుణంగా లేదు. కనుక వారిని మారు 

తున్న పరిసరాలతో. సర్దుబాటు చేసుకొ నేలాగ చేయాలి, 

లీ. యువజనుల పెస్థితులు కూలంకషంగా అవగాహన చేసుకుని వారు 

జ్ఞునదాయకమైన నిర్ణయాలు తీసుకొ చేటట్లు సలహాలిన్వడం 
ఆవసరం. 

4. యువజనుల సమస్యను సలహాదారుడు ని యించి సేవార్సి తన 
చెప్పుచేతలలో ఉండేలాగ చేయకుండా, అతనికి స్వేచ్చా స్వాతం. 

_త్యాలనిచ్చి తన సమస్యను తానే నిర్దయించుకో నేలాంగ సహాయం 
చేయాలి... దీనికోసం సలహాదారుడు. (ప్రజాస్వామిక విలువలను 
దృష్టిలో ము పెట్టు కో వాలి, 

స్ సలహాదాకుడు. యువజనులతో అత్యంత సన్ని పాత సంబంభా లను 

నెలా ల్సు కోవాలి. ఈ సన్నిహాత సంజంధం ద్యారా సేవాష్టలు 

సలహోాదాకునితో జంకుగొంకులు, స్సు, వీడియం, భయం, ఆందో 

ళన మొదలె న మానసిక ఒత్తిడులకు లోనుకాకుండా స్వేచ్చగా 
మాట్లాడగలుగు తాడు. _సేవార్డికి సలహాదారుడు ఒక స్నేహితుని 

గాను, తత్వవేత్త తగాను, నూర్దదర్శకుడుగాను కనిపించాలి. నేవార్డికి 

_ సలహోదారునిపట్ల పటు నమ్మక కేం. ఏర్పడటం అవసరం, 
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6. సేవార్టి సమస్య గురించి తెలుసుకోడానికి సలహాదారుడు సేవారి 

త్రలిదండుల వద్దనుంచి, వాఠ శాలలోగల రకార్టుల సహాోయంతోనుు 
న 

Ss . 

న్నేహితులద్యాాారా, ఇరుగు కరుగు ద్యారా తెలుసుకోవాలి, సలహా, 

దారుడు ఎక్కు-న విషయాలను సేవారి నుంచి మాత్రమే సరగ 

ల లర eb ననే Ur లె 
లద 

ర జబ 
3 od 
గ్ల (ఆ ల బ్రో ల Eh ax 

సమస్యలను అనగా 

_ సమస్యలను తానే పరిష్కరించుకొనేలాగ చేయాలి. కనుక సలహో 

దారుడు సేవార్భి తో కలసి పనిచేయాలి కానీ సేవార్థి కోసం పని 

చేయరాదు. 

యువకులకు సలహా అందచేసే పద్ధతిలో ముఖ్యంగా గు రృంచుకో 

వలసిన విషయా లేవం'సే - 

1. సలహాదారుని పూర్తికాల ఉద్యోగిగా (Fuli Time Worker) 

నియమించాలి. అతడు యువజనులతో సక్రమంగా పనిచేయగలిగ 

వయసు, విద్య, అనుభవం కెలిగినవాడ. ఉండాలి. విద్యార్హతతో 

పాటు వ్య కుల సమస్యలను అవగాహన చేసుకోగలిగిన, యువకుల 

మానసిక (పవృ త్తిని తెలుసుకోగలిగినవాడై ఉండాలి. మనో వై జ్ఞ" 

నిక శాస్త్రంలో (పాపణ్యతనువొంది ఉండాలి. యువజనులు తవు 

సమస్యలను తాము సెష్క-రించుకోగలర నే విశ్వాసాన్ని సలహా 

దారుడు నర్పరచుకో వాలి. అంతేకాక యువకుల కవసరమైన 

సనూజంలోగల వనరుల గురించి సలహాదారుడు. "తెలుసుకుని 

ఉండాలి. 

2. సలహా సంస్థలలో మనోవిజ్ఞాన శా స్త్రవే_తే మనోరోగ చికిత్సా 

శా స్రువే త్తిలను కూడా నియమించాలి. వీరు యువకుల మూర్త 

ముత్వ పరీక్షలు, అభిరుచుల పరికులు జరుస్రుతొరు. 

5. : 
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ల. ఈ సలహా సంస్థ, ఇతర సహాయ సంస్థలు అంకే వృత్తి సలప 

"కే్య్యదం ఉద్యోగ నీక్షణా అవకాశాలకు సలహలనివ్చే సంస్టలత్ 

సంబంధం నర్పరచుకోవాలి. 

4 ఈ సంస్థకు ఒక [గ్రంధాలయం ఉండాలి. ఈ | గంభాలయంలో 

యువకులకు మార్గదర్శకంగా ఉపయోగపడే వుస్తకాలేకాక వినో 

12 

దాన్ని, వజ్ఞూనాన్ని కలిగించే వుస స్త కాలు ఉండాలి. 

ర్ ఈ సంస్థలలో భాగంగా వినోద కార్యక్రమాలు, హోవీలు వర్చాటు 

చే అంగాలుకూడా ఉండాలి. దీనివల్ల ఇందులోగల యువజనులు 

రోగులవలే సమస్యాపూవెత వ్య క్తులవ లే నిరాశా సిస్పృపహాల ఆ తో 

వారి సమయాన్ని వృధాగా గడపకుండా వినోద చార్య; కమాలలొ 

పాళ్లొని సంతోషంగా కాలాన్ని గడపగలరు. అంలేకాక ఈ వినో 

కార్యక్రమాలు, గంభాలయాలు వర్పరచడంవల్ల యువకుల 

పాల్లూనే ఆటలబట్టి వారు చదువుతున్న వు స్తకాలనుబట్ట, సాహ్ 

త్యాన్ని బట్టి సలహాదారుడు వారిని చక్కగా అవగాహన చేసుకు? 

అతని సమస్యను త్వరగా ప పిష్క-రించడానికి ఏలవుతుంది. 

సలహాదారుడు యువకుల పట్ట అధిక మైన గద్ద కనబరచాలి. అంక 

కాక సలహా సహాయక కృషిలో అభిరుచిని కలిగి ఉండాలి. అతడ 
మానసికంగా పరిపక క్షత చంద. ఉండాలి. అతడు చక్క-టి వమురా 5 

మత్వంతో యువజనులను అకర్షించుళొనే శక్తిని కలిగి ఉండాలి 

. సలహాదారుడు దయ, జాలి, శ్నేహాభావం, చవమత్కా-రశే క బక్షి 

స్వః పర భేదం లేకపోవడం, చాకచక్యం, తెలివి తేటలు మొదలైన శక 

యు కులు కలిగి ఉండాలి. ఇతరుల అవసరాలపట్లు అవగాహన తి 

ఉండాలి. ముఖ్యంగా సలహాదారుడు యువకుల మానసిక గవ్చ తి త్తు 

అవగాహన చేసు కోగలిగివాడై ఉండాలి. 

సలహాదారుడు వ్యక్తినే సనా పద్ధతి, సామూహిక. శేవాపద్ధతిప 

_ అవగాహన కలిగి, క్ష క బ్బుల్లో, అటస్థలాలలో, తరగతి గదులలో, హూ? 

కులత్రో పనిచేయగల. శక్తి కలవాడుగా సమాజంలోగల పరిశ్రమలు 

రక వ్యాపారసంస్థలు. మొదలె లైనవాటి వృత్తి త్తి పరిస్థితులు పరిజ్ఞానాన్ని 
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పొంది ఉండాలి. వృ తిసేవలు చేయడంలో అనుభవం ముధల్లైన 

లక్షణాలకు ఆలవాలం కావాలి, 

వృత్తి మార్గదర్శక ఆందాలు (Vocational Guidance 
Clinics) 

వృతి నూర్ద దర్శక శేంచాలంకే వృత్తి తెలో ఎదురైన సమ 

స్యలను పరిష్యరించుకో డానికి ఏర్పాటుచేసిన మార్దదర్శక సలహాలనిచ్చే 

శేం[దాలు. ఈ వృ త్తీ మార్గదర్శక కపి. పాఠ శాలలలోను, సాంఘిక 

సండేమ సంస్థ లలోను ఒక భాగంగా వర్పర చబడింది. పాఠఫహొల, కళా 

శాల విద్యార్థులకు, ఉద్బోగావకాణాలకు ఎదురుమా సున్న యువకు 

లకు, ఉద్యోగాలు న్న యువకులకు ఈ వృత్తి మార్దదర్శక శేం[ చాల 

ద్వారా వ్య క్రిగతంగా సహాయం లభి స్తుంది. విద్యా సంబంధ సమస్య 

లక్కు వృ తి సంబంధ సమస్యలకు సన్నిహిత సంబంధం ఉంది. కనుక 

(పలి నృ లి మార్షదర్శక శేందలలోను విద్య, వృతి సంబంధమైన 

సలహాలను సమసయ పరచవలసిన ఆనశ్యకత ఏర్పడుతున్నది. వృత్తి 

మార్షదర్శక శేం| దాలు విద్య, వృ. తెసంబంధితే సమస్య లేకాక ఆరోగ్యం, 

మూరి మత సర్దుబొటు, పుటుంబ సర్దుబాటు "మొదలై నవాటికి సంబం 

ధించిన సమస్యలను కూడా పుమ్మరించడానికి కృపి. జరగాలి. ఆరోగ్య, 

మూరి ,వొత్వేః కి కుటుంబ సంబంధిత సమస్యలవల్ల అధిక సంభ్యాక యువ 

ఒఉనుల వృ ఆ స సమస్యలు క్షిప్ప మనుతున్న వి, మూర్త ర దర్శక శేం_దాల పరిథి 

సమాజాలనుబట్టి, ేశాలనుబట్టి మారుతుంది. మూర్త ర్రదర్శక శేర్యదాల 

పధి ఆయా సమాజాల సాంఘీక, అర్థిక, ఉద్యోగ, విద్య, సంస్కృతి 

మొదలై నవాటి రెస్టితుల వై వె ఆధారపడి ఉంటుంది. మార్లదర్శక శేందా 

లకు గల పరిమితులను 'బాహ్యపరిమితులు, ,అంతః పరిమితులు అని రెండు 

భాగాలుగా విభజించడమెంది. బాహ్యా పరిమితులు సమాజానికి సంబం 

ధించినవి. అంత ఃపిమితులు మార్హదర్శక శేండ్రాలకు సంబంధించినవి. 

భారత "దేశంవంటి నిరుద్యోగ సమస్యాపీడిత జేశాలలో వార్ష 

దర్శక శేంద్రాలు తనువద్దకు సహాయార్థ్యమై చేరిన యువజనులకు 
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ఉద్యోగావకాశాలను కల్పించే ప ధి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అక్షి 

కంగా వనుకబడిన చేశాలు వృ త్తిమూర్ష దర్శక శేందాలను నడపటం 

వృభావ్యయంగా భావించి అటువంటి సౌకర్యాలను ఎక్కు వగా ఏర్పాటు 

చేయడం లేదు. అటువంటి శేండాలు కొన్నిటిని నెలకొల్పి నప్పటికీ అవి 

సంతృ వీకర మైన, సంపూర్ణ మైన, సిబ్బందినిగాసి, పదికరాలనుగాని 

ఏర్పాటు చేయడం లేదు. అబువంటి సమయాలలో ఈ మార్చదర్శక 

శేర్యదాల పరిధి చాలా బలహీన పరిస్థితికి దిగజా చే [పమాదం కూడా 

ఉంది. ' 

ఉద్యోగాల నిరామకం కూడా ఎక్కవ భాగం యువజనుల 

యోగ్యత, అరధాతనుబటి ట్రైగాక, జాలి, మత, (పాంతీయ అంశాలవై 

ఆధారపి ఉంటున్నది. అటువంటి పరిస్థితిలో వృత్తి మాన గదర్శక 

శేం[చాలు యోంగ్యతగల నిరుద్యోగు లై లన "యువకులకు వేగంగా ఉద్ 

గావకాశాలను 'మావీంచ లేకపోవడం సంభవి సున్నడాం 

సాంఘిక ప సిస్టితులు, సొంస్కతిక' వలువలవై అభారపడిన అనే? 

మంది యువజనులుగానీ, వారి తేలిదం[డులుగానీ అన్ని రకాల ఉద్యో 

గావకాశాలను వినియోగించుకో లేకపోతున్నారు. విభిన్న వృత్తులవై 
విభిన్న అభిప్రాయాలను ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతున్నది. కనుక వృ సె 
మార్హదర్శకి శేం_దాలు యువజనులకు ఉద్యోగావకాశాలను అ న్వెషించి 

అందజేసినప్ప జోలీ వాటికి యువజనులందరూ అంగీకరించడం లేదు. 

మన దేశంలో గల విద్యా వినోదం వల్లకూడా అనేకమంది 

యువజనులు ఉద్యోగాలను పొంద లేక పోతున్నారు. కొంతమంది యువ 

జనులు విద్యా విషయంలోను, వృ త్తి శిక్షణ విషయంలోను మంచి 

హోదాను, అ ర తలను సంపాదించగలిగినప్ప టికీ ఆ హోదాకు సంబం 

ధించిన ఏద్య, శిక్షణకు, ఉద్యోగావకాశాలు తక్కువగా ఉండడం సంభ 

వి స్తున్నది. మన చేశంలో గల విద్యా విధానం వృత్తి తి కేందీకృత 

ముందికాదు. కనుక విద్యా వ్యాసంగం పూర్త యిన వారందరికీ ఉద్యో 

గాలు లభించడం లేదు. దీనివల్ల కూజా వృతి త్రి మార్లదర్శక శేందాల 

పరిధి విస్తృతం కాలేకపోతున్న ది. 
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వృ_ి మార్హదర్శక కేందాల సంఖ్య మన బేశంలో చాలా 

తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. (ప సుతం అమలులోవున్న .కొద్ది 

పాటి వృశ్తి మార్చదర్శక శేందాలు సంపూర్ణంగా చెలకొల్పబడ లేదు. 

అసంపూర్ణ వృత్తి మార్చదర్శక శేందాలు సంతృ పీకరంగా తమ 

లమ్యోలను నెరవేర్చ లేక పోతున్నాయి. 

వృత్తి మార్గదర్శక కెందాలు = అవసరమైన పద్దతంలం 
వృ తీ మార్త ర దర్శక శేందాలు తవు లతా లను సాధించు 

కోడానికి ముఖ్య మైన పద్ధతులు శెండువిధాలుగా వెప్పడ మైంది. 

1. మానసిక |పవృ త్తి పరీక్షలు 2. వృ త్తి సంబంధమైన విషయ సేకరణ 

నృత్తి మార్గదర్శక కేం దాలు - వంఖ్యమైన సూ తాలం 

1 వృత్తి మార్దదర్శక కేం దాలు యువజనుల స్వభావానికి, వృ తి 

లేదా విద్య లేదా నితుణా స్వభఖ "వాల మధ్య సమన్వయాన్ని ఏర ఎ 

చడానికి కృపి చేయాలి. ఉదాహరణకు సిగ్గు, బిడియం ఎక్కు-వ గా 

ఉన్న యువకుడికి సేల్స్ మేన్ ఉద్యోగంలభి సె స్తే అతనిఆధీకారి అతడి 

సవం ఆ ఉద్యోగానికి సరిపోలేదని అతడిని కొద్ది కాలంలో నే 

ఉదో్యోగంనుంచి తొలగించే (వమాదం ఉంది. కాసి అబువంటి సమస స్య 

గల యువకుడు వృ వీ మార్షదర్శక కేయడాలను: సందర్శి శే అతడు 

సహాయాన్ని పొందగలడు. వృ తి మార్లదర్శక  శేందాలలో 
సంతృ ప్కీకరమైన శాస్త్రీయ పద్దతులను, జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి 

ఆ యువకునిలోగల సై, బిడియం మొదలై న మానసిక [పవృ త్తు 

లను తొలగించి అతడు కొద్ది కాలంలోనే తన వృత్తి స్వభావంతో, 

_ నప్టవాటు వేసుకొ నేలాగ చేయవచ్చు. 

౨, యువజనులు తాము పనిచేసే వృత్తిలో జంణే పోటీషపీక్షలలో 

ఉ ్ తీర్టులవడానికి వీలుగా వారిని అభివృద్ధి చేయాలి. 

క్రి. యువకులు, తలీదం[డులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్య, వ్క్ష ఇకా శేందాల 

అధికారులు, ఉద్య|ోగాధికారులు, కార్యనిర్వాహాకులు, 'కార్య 

కర్ఫలు, వై ద్యాధి కారులు తదితర స్వచ్చంద సవా సంస్థలతో 
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సమన్యయం వర్పరచుకోవాలి. ఈ విధంగా వృత్తి మార్గదర్శక 

శకేం[దాలు అ నేక (పాభాస్యత చెందిన రంగాలతోను, వ్య క్తులతోను 

సన్నిహిత సంబంధాన్ని వర్పరచుకో వడంవలన యువజనుల సమస్య 

లను సంతృ పీకరంగా పరిష్క-రించడం జరుగుతుంది. 

ఈ వె చెప్పిన మూడు సూశత్రాలనై న ఆధారపడి కృషిచేసే 

మార్షదర్శక శేం|దాలు నియమించిన సలహాదారుడు అశచేకరకాల 

పద్దతులను. ఉప యోగించి కృషిచేసి ఫలితాన్ని పొందడం _సాధ్యమవు 

తుంది. యువకుల విషయాలను స్మక్రమ పద్ధతిలో సేకరించడానికి ఈ 

సూ(తాలు ఉపయోగ పడ తాయి, మానసిక (పవృత్తుల పరీక్షలను 

స్మక్రమపద్ధతిలో ఉపయోగించుకోగలుగుతాడు. వృ త్తిసంబంధవైంన 
విషయాలను యువకులకు ఉపచేశించడం, పరిశ్రమలను సందర్శించడం, 

తలిదం|డులతో చర్చలు మొద లై నవాటిద్యారా తన కార్యక్రమాన్ని 

సఫలికృతం చేసుకోగలడు. 

భారతదేశంలో వృత్తి మార్గదర్శక కెందాల అభివృద్ధి 
1988 వ సంవత్సరంలో కలక తా విశ్వవిద్యాలయం మనో 

వైజ్జునిక విభాగం వాను విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థుల మాన సిక నకి క్షి 

సామర్థ్యాలను తగినరితిలో పరిశులు జరిపి వృత్తి సలహాల నివ్వడా నకి 

వ తి మార ర్షదర్శక "శే్యడాలనుపోలిన సంస్థను నెలకొల్పారు. 1945 వ 

ఎవత్సేరంలా పాట్నా విశ్వవిద్యాలయంలో డిపార్ట్ మంట్ ఆఫ్ మైక 

లాజికల్ సర్వీసెస్. అండ్ కి రిసెర్స్బ్ (Department of Psycholo- 

gical Services and Research) అనే విభాగం నెలకొల్పబడింది. 

1941 వస సంవత్సరంలో బొంబాయిలో "బీటిల్ బోయ్ (Bartle bon 

ఒక మనో శె వ్్సానికుని సహాయంతో ఇటువంటి వృ ప్తి మార్హదర్శక 

కేం దాన్ని నెలకొల్పడం జరిగింది. 1947 వ సంవత్సరంలో పాక్టీణో 

ట్రస్ట్ ఆఫ్ డి వ పార్ఫీ పంచాయత్ ఫ ఫండ్స్ అండ్ (ప్రోపర్టిన్ అనే సాంఘిక 

సంచ్నేవు సంస్థ ఒక నృ తి నే వమార్చదర్శక కేం దాన్ని నెలకొల్పడం జరి 

గింది... ఇది మొట్టమొదట పార్మీ యువజనులకు మా(తమే సహాయాన్ని 
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పరిమితం చేపింది. కాని [కమంగా ఈ సంస్థ సహాయం అన్ని మతే స్తుల 

వారికి వి సృృతం చేశారు. దీని తరువాత ఈ శేందాన్ని అనుకరిస్తూ 

అనేక వృ త్తీ మార్హదర్శక శేందాలు నెలకొల్పడం జరెగింది. వాటిలో 

ముఖ్య మై మనవి కలక "తాలోగల వృ లి శివూార: ర్ర దర్శక సమాజం('* '‘ocational 

Guidance 500160, జలంధర్ లోని యునై శుడ్ (క్రిష్టియన్ మిషన్ 

ఆఫ్ నార రన్ ఇండియా (United Christian Mission of 

‘Northern India), బొంబాయిలో గుజరాత్ పరిశోధనా సమాజం, 

మొదలై నవి నెలకొల్పబజ్డా యి. బొంబాయిలో రోటరీక్ష బ్, కలక తాలో 

వె. ఎమ్. సి. ఎ. (Y.M.C.A) మొదలైన సైవేట్ రంగాలు 

కూడా ' మార్హదర్శక సహాయ శేండాలను నెలకొల్పడం జరిగింది. 

ప్రభుత్వం = వృత్తి మార్గదర్శక కందాలు 

1947 లో ఉ త్తర్మపబెళ్ (పభుత్వం మార్హదర్శక శేంచాన్ని 

నెలకొల్పడం జరిగింది. (పభుత్వ వృ తీ మార్టదర్శక శేరడాలలో ఇది 

[షపధమైంది. 1950 వ సంవత్సరంలో బొంబాయి (ప్రభుత్వం వృత్తి 

నూర్హదర్శక శేంచాన్ని ప్రవేశ పెట్టింది. పాఠశాలలలో సలహా శేందా 

లను (పవేశ వెట్టాలని మొదలియార్ ఇచ్చిన సలహో (ప్రకారం భారత 

(పభుత్వం వృ త్తి మార్హదర్శక శేందాల (ప్రాముఖ్యతను గుర్తించడం 

జరిగింది. 1954 వ సంవత్సరంలో ' విద్యా మంత్రిత్వశాఖ సెం[టల్ 

బ్యూరో ఆఫ్ ది ఎడ్యుశేవన్ అండ్ ఒశేవనల్ “₹డెన్స్, 

(The Central Bureau of the Educational and V ocational 

Guidanco) ను నెలకొల్పింది. అంతేకాక కేంద విద్యా మంతి త్య శాఖ 

రాష్ట్రాలన్నీ నూతన వృ త్తీ మార్చదర్శక "శీర దాలను నెలకొల్పడానికి 

లేదా (పస్తు సుతం అములులోవున్న శేందాలను అభివృద్ధి పరచడానికి, 

ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేసింది. ఒరిస్సా: పశ్చిమ బెంగాల్; రాజస్థాన్ , 

మధ్య్యపబేశ్ మొదలై న వివిధ రాష్ట్రాలలో 1956 వ సంవత్సరంలోను 

అస్సాం, ఆంధ హదేశ్ లలో 1957 వ సంవత్సరంలోను వృ_్తి మార్చ 

దర్శక శేందాలు స్థాపించ బజ్ఞాయి. క్రమ్మక్ర మంగా ఎంప్లాయిమెంట్ 
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ఎశ్చేేంజ్లలోహూడా ఈ వృత్తి ఫ్ర మార్లదర్శక కేంద్రాలను స్థ సాపీంచారు, 

1956 వ సంవత్సరంలో వృతి త్రై మార్హచర్శక శేం[దం ఢిల్లీ pr నేషనల్ 

ఎంపాయి మెంట్ సర్వీస్ న వద నెలకొ ల్పబడ్ంది. 
ళు ది 

1956 వ సంవత్సరంలో మార్గ దర్శ కోదధ్యమం పారంభమైందని 

చెప్పవచ్చు. ఈ సంవత్సరంలోనే "దేశం నలుమూలల నుంచీ వృ ఖై 

మార్దదర్శక కార్యక రలు బరోడాలో ఆల్ ఇండియా ఎడ్యు కేషనల్ 

అండ్ ఒకేషనల్ గ డెన్స్ అసోసియేవన్ గా వర్పడ్డారు. ఈ అసోసి 

యీవన్ విద్య వృత్తి సంబంధ మైన జర్నల్ ను [పారంభించింది. అంతే 

కాక సంవత్సరానికి ఒకసారి ఈ అసోసియేవన్ సమావేశాలు జరపడం 

వల్లి దేశంలో నలుమూలలా పనిచే స్తున్న వృతి మార్ప దర్శకులు ఓక 

నోట సమావేశము వారి అనుభవాలు, అభి పాయాలను తెలియజేసు. 

కోవడానికి అవకాశ మేర్పడింది. 1958 వ సంవత్సరంనాటికి 20 విశ్వ 
విద్యాలయాలలో వృతి మూర్త దర్శక "కేర్యడాలు ఏర్పాటయినాయి. 

పిటి ముఖ్య కార్యక్రమం విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులకు ఉద్యోగ 

సమాణా రాలను వలపడం, వృత్తి తిమూచ ర దర్శక సహో యాన్ని అందించడం. 

వృత్తి మార్గదర్శక కెం దాలు - (సాముఖ్యత. 

వృ త్తి మా్యాదర్శక కేంద్రాల ప్రాముఖ్యతను (గ్రహించి వాటిని 
అన్ని |పాంతాలలోను స్థాపించడం జరిగింది. యువకులు (పత్యేక వృత్త కొ. 

సంబంధ మైన సలహాలనివగడానికి పత్యేక శేం_ద్రాలుండడం అవసరమని, 

కేంద, రాష్ట్ర (ప్రభు తాలు గురి రించాయి, పాఠశాలస్థాయిలో 

వ[డంగం, చేనేత, నూలువడకడం, తో టపని, క కుమ్మరిపని మొదలై న 

వృత తులను ఎన్నిక చేసుకోవడంలో విద్యాక్ట ఏలకు తగిన సలహాలనివ్వ 

డానికి నూర ర్ఫోదర్శక శేంచాలు అత్యంత అవసరం. యువకులు తవు: 

వక్తి సామా లను, అశ కృతలను తెలుసుకొ నేటట్లు చేయడానికి ఈ 

శకాలు ఉపయోగపడతాయి. ఏటిద్యారా యువకులు వారి శకి 
అ అంక 

సామర్థ్యాలనుబట్లి వారు వేయగలిగే వృ తిని వాశే ఎన్ను కుంటారు. ఫి =, ఆలా. -. 
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శంవజన వసతి గృహాలు 

యువకులు శ క్త సామర్థ్యాలతో ఉంటారు. యువశ కీని స్మక 

ముంగా ఉపయోగించుకో డానికి అవకాశం కల్పించకపో తే యువకులు 

చాధ్యతారహీతేంగాను, నిరుపయోగంగా, విధ్వంసక శ కులుగా మారే 

అవకాశం ఉంటుండి, యువకులు (సజా| పభుత్యానికి మూూల స్తంభాల 

వంటివారు. నారిలో ఒరి, అవగాహాన, ఐక మత్యే భావన మొదలైన 

సద్దుణాలను జఇంవొందింవాలి, విద్య యువకుల మొత్తం అవసరాలను 

తీర్చలేక పోతున్నది. యువజన వసతి గృహాలు, సమ్మర్ క్యాంపులు, 

సలవ్రుదిన గోలు మొదలై నవి ఏర్పరచడంవల్ల యువకులలో 

చాధ్య తార హీత పవర్శనను తొలగించి ఐకమత్య స్వభావాన్ని, బాధ్య 

తాయుత లక్షణాలను పెంపెం దించవ చ్చు. 

పార్మి శొమికే రేక రణం, నగరీకొరణం త్వరితగలిని అభివృద్ది ఇందు 

శున్నటువంటి ఈ చెశేంతరో యువజనులకు వసతి గృహోలను ఏర్పాటు 

చేయవలసిన ఆవశ్యేకతె నర్చడింది. వసతి గృహాలు విద్యాష్థలుశకాని 

యువ జనులకు, పి ద్యార్థులకు కరాడా ఉపయోగపడతాయి. వివిధ వర్ణా 

లకు చెందిన యువజనులు ఒకరినొకరు అర్ధం చేసు కోవడానికి, ఒకి రి 

అనుభవాలు వేరొకరు సుం సంషేమ కార్యక్రమాలు నిర్వ 

హీంచ జానికి ఈ వసతి గసృహోలు ఉపయోగపడతాయి. ఈ వసతి 

గృహాలు స్వయం సహాయక పథకాన్ని అనుసరించి పనిచేసాయి. గృహ 

నిరంహణణగో స్స అస్న్ని విషయాలలొ నా, యుసకులు తెమ బాధ్యతను 

గుర్తించి [సిమశిక్షణతొ” పనిచేయడానికి ఇవి నిషమేణ ఇసాయి. మొట్ట 

మొదట రెచర్త్ పీర్ మేన్ Richard Shirman) అనే జర్మన్ ఉపా 

ఛ్యాయుదు ఈ వసి గృహాలను వరంంచాడు. బ్రతడు 1910 వ 

జర్మనీలో స్థాపించాడు. మన జేశంలో 1015 వ సంవత్సరంలో 

మైసూర్ లో మొట్టమొదటి వసతి గృహం స్థానీంచ బడింది, 198508 వ 

సంవత్సరంలో బొంబ'యిలో మరొక వసతి గృహం స్థాపించబడింది. 
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వసతి గృహాలలో గడిపీన యువకులు బాధ్యతాయుత మైన పొరలుగా 

తయారై. తమ సంషేవు కార్యక మాలకు అవసరమైన సహాయం త 

తామే నిర్వహించుకోగలుగుతున్నారు. 

సెలవుదిన శిబిరాలు 

వివిధ [పాంతాలలో గల యువజనుల మధ్య పిచయం ఏర్పడ 

టానికి, సామూహిక జీవితంలో అనుభవం కలిగించడానికీ, విరామ 

కాలాన్ని సద్వినియోగపరచడానికీ సెలవుదిన శిబిరాలు వర్పాటు 

చేయడం జెగింది. ఈ శిబిరాలు రాష్ట్రి, జాతీయ, అంతర్జాతీయ 

స్థాయిలలో కూడా నెలకొల్పడం జరుగుతుంది. యువజన సంవెమ 

కృషి చే సె స్వచ్చంద సేవాసంస్థలు ఇటువంటి నిపిరాలను ఏర్పాటు 

చేసారు. [శమదానం చేయడానికి అనుకూల మైన స్థలాలలో. క 

లిపి రాలను ఏర్పాటుచేసారు, సుమారు ఒక పక్షంపాటు ఈ శిబిరాల 

నిర్వహించడమవుతుంది. ఇటువంటి. శిబిరాలను. నిర్వహించడాని 
కేంద్రప్రభుత్వ యువజన సంవేవు విభాగం, శకేంద సాంఘీక సం మేవ 

సంస్థ నిభఘులనుకూజా మంజూరుచే స్తున్నది. ఈ శిబిరాలలో సాంఘి! 

సంశేమ కార్యక ర్మ ర కూడా ఉంటాడు. ఈ శిబిరాలలో విశాంతి! 

వినోదానికి, విక్ఞానానికీ అత్యంత (పాథాన్యమిస్తారు. నిపిరాలు ఏ ర్పరళ 

కున్న (ఇ 'పజేశాల స్థానిక సంస్థలతో ను, నాయకులతో ను, సన్ని హా: 

సంబంధాన్ని ఎంపొందించుకోవడం (పధాన విషయంగా పరిగణించాక్ 

యువజనులు = సంకే వం కార్య కమాలు 
యువజనులు శే క్రి క మారుసేరు, వారిలో ఉత్సాహం, విష్ష 

భావాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వారిశ క్రి, ఉత్సాహం నిర్భాణాత్మ 

(ష క్రియలకు ఉపయోగించక పోయినట్లు యితే, సరియన సలహాల 

పొందలేని యువకులు సంఘ వ్యతిరేక చర్యలకు పూనుకొనే అవకా 
ఉంది. యువకులు తమశ కి తమ ఒక్క-రి సంశేమానికేకాక సమూ 

సంవేమూనికికూడా ఉపయోగించేటట్లు. చేయడం సాధ్యపడుతుం 

విద్యార్థులను, విద్యా స్టేతర యువకులను. సమాజ. సంమెమ సేవక 
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. “ఇ వ ॥ బో టో ఏనియాగించుకొడాసికి ముందు నారి సమయం, వనరులు, అనుభవం, 

: వేటి పిమితులను దృష్టిలో పెట్టుకోవడం అవసరం. పద్యాష్టలను 

| సాం ఫంక "సంషేమ క కృషికి వినియోరించుకొ నేటప్పుడు "నాలా జాగ తలు 

శీసుకో వాలి. విద్యా స్థల నకి క్కినామర్థ్యాలను, నామా జిక సండేను 

సేవలకు ఉపయోగించుకొ చేముందు వారు చదువుకోడానికి ససపోయి 
నంత సహాయం ఉండేటట్లు (పణా లీక రూపాందించాలి. 

యువకుల శే క్రి సామర్థ్యాలను సాంఘక'సేవలకు వినియోగించ 

డానికి వ్యవస్థిత మైన | ప్రణాళికలను తయారుచేయాలి. యువతీయువకులక 
నూర. ర దర్శక స సప తాన్ని అంద జేయడానికిగాను దృఢ మెన, నిపుణతగల 

వ్యవస్థ ఆవశ్యకత ఎం తే ౨నా ఉంది, దీసివల్ల నిసృణతెగల యునక్ష 

నాయకుల దర్శక తంలో సముదాయంలో సంచేమనే సేవలు చేయడానికి 

వమరాడుర కాల వ్యవస్థ లున్నాయి, 

కే, (గామాణాభివృద్ధలో క్పమెచేన సంస్థలు, సాముదాయిక సండేమ 

శేం డాలు, వయోజన స్ద్యా శేం డాలు, విరామక్ళపి, ఈ ఉపశమనం 

చేసే కృపి. మొదలై న కార్యక్రమాలను నిర్వహించే వ్యవస్థ సలు, 

2. యువక్ సేవాదళ్ అనే యువకుల వ్యవస్థలు తమ సంచేమానికి 

గానీ, సముదాయ చేవలకుగానీ లేదా శెండింటికీగాస్ వినియోగిం 

చడం జరుగుతున్నది, 

తీ. కళాశాలలో సాంఘీక సేవా సంఘం (30౭1a] Service League 

అచేదికూడా ఏర్పడింది. ఈ సంఘం కళాశాల సిబ్బంది నుంచి 

ఆధ్యత్, ఉపాధ్యతులను, విద్యార్థుల నుంచి ఆఫీస్ బేరర్లను ఎన్ను 

కంటుంది. వీరు సంభు సంజేమానినై. కపి. చేసారు యున 

కులు చేసే కృపి. వారి శక్తి సామరై స్థ్యాలమోద ఆభారపడి. ఉంటుంది. 

ఉదాహరణకు నైద్య విద్యార్శి E నైద్య. సహాయం చేయగలడు, 

ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి విద్యార్థుల వృత్తి త్రి శిబిరాలను పర్య వేశ్నీంచ 

గలడు. అరశాొ,నం చదివే విడాషరి ఆర్థిక సేశేంలను. వేయగలడు. 
థ (6 ఫీథ్థ ఏ 

ఉపాధ్యాయ వృత్తికి శివీణ పొందే విద్యార్థి విద్యాభోధన చేయ 

గలడు, ఈ విధంగా ప రంగంలో అనుభవం పొందిన వద్యాష్థ ఆ 
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రంగంలో కృపి చేసి స సంఘ సం శేమ సేవలను శోయగలడు. విద్యార్థి; 

_ విద్యా్థెతర యువకుల కలయిక వల్ల అనేక రకాలె లైన సండేమ సేవ 

లను చేయడం సాధ్యపడుతుంది. శాస ఈ కార్యడ్రను న్ని తయారు 

క "ధ్యత సంస్థ మా[తమే వహిస్తుంది. ఏ పనులు ఎవరికి అప్ప 

గించాలి అనేది నిర్ణ  యించుకోడానికి, ఎన్నిక చేసుకోడానిః అత్యంత 

ప్రాధాన్యమిాయాలి. యువకులకు ఆ. సంస్థ కృనిని, స్ ఏ ఏ ప్రదిశా 

లలో ఆ సంస్థ పనిచే స్తుంది. అన విషఠూ లను ముందుగా నే యువ 

కులకు తెలియజేయాలి. యువకులు సండేనము సేవలు చేయడానికి 

బోధన చేయడ మేకాక తమంతట తాము స్వతంత్రంగా సం శేమ 

కపి చేయడానికి  (ప్రయత్నించేలాగ చేయాలి. అంటే మార్షదర్శ 

క త్వం, పర్య వేతీణ సహాయంతో వారితో సం నేమ సేవలు 

చేయించాలి. 

యువకులు చేయగలిగే సండేమ సేవలు సాధారణంగా రెండు 

రకాలుగా ఉంటాయి. 

1. సంవత్సరంగా పొడుగునా ఉపయోగపడే శాశ్వత మైన స్వభావంగల 

కృపి, 

2. తాత్కాలికమైన కృపి అంశే వృత్తి రే శ్బిరాః లు, ఉపోమన కృషీ 

మొద న వాటిని చేపట్టి విద్యాష్ట్రలు లు వాలంటీక్షుగా వృత్తి సః సస 

లోను, సెలవుదినాలలోను, అత్యవసర సవమయాలలోను చేసే 

యువకులు చేసే _సంవెమాన్ని. నిరవధికంగా కొనసాగింవాలి, 

ఏ సముదాయంలోనై నా, అసంతృ సీ కరమైనటువంటి సాంఘీక నేవలు 

ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఇన్వ లేవు. విద్యాస్టలు సం వేమసేవలను సంవత్సరం 

పొడవునా చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. కనుక నిద్యాస్థలకు వీలు 

కాని సమయాలలో విద్యా శ్థేతరులద్వారా చేయించాలి. ఈ పనిని 

కళాశాల ఉపాధ్యాయులు గానీ, . సం వేము కార్యక ర ర ,లుగాని, సం తేమ 

సంస్థలలో పనిచేసే సెవారెవరైనా చేయాలి... 

సంత్నేవము కార్యః కమాల వినిధ రంగాలలో, ఏ ద్యాగ్థ సలు సహాయం 

చేయవచ్చు. అవి (1) (గామోణ అనర్ని రాగ్త్రణం, పట్టణ సముదాయ 
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శేవలు, వయోజనవిద్య, కార్మిక సంతేమం, నైద్య సహాయం, కోళ్ళ. 

నిర్మాణం, పరిశుభతే, ఉపశమన కృషే మొదలై నవి. 

(గౌవిరాణ పునర్నిర్మాణ కృషి 
(గ్రామాణ వునర్నిర్మాణ కృషిని చేపష్టే సంస్థలకు సహాయంచేశే 

యువకులకు, గ్రామాజసమస్యలను,గ్రామాణ్మ పజలను అవగాహాన చేసుకొనే 

న్ధ క్కిసామర్థ్యాలు కావాలి. కొన్ని సమయాలలో యువకులే తమంత 

తాము న్యవస్థలను నెలకొల్పి దానిద్వారా దగ్గరలోఉన్న (గామాల 

సంవేముసేవలను వ్యవస్థీకరించవచ్చు. (గ్రామీణ పునర్నిర్మాణంకోసం 
కృపి. చే సే యువకులు కొన్ని సూ|తాలను పాటించాలి. 

1. ఏ సండేమెసేవ చేసినా, సమాజంకోసం చేయకుండా సమాజంతో 

చేయాలి. అశేవిషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. సమాజం 

కోసం కృపి చేసినట్లయి తే [గామాణ (పజలు యువకుల వె ఆధార 

పడతారు. దీనివల్ల వారిళో ఎల్లప్పుడూ ఇతరులవై ఆధారపేోే 

స్వభావం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల ఆశించిన ఫలితాలు లభించవు. 

ఉదాహరణకు కొంతమంది కళాశాల విద్యార్థులు ఒక [గావముంలో 

సాంఘిక సేవా శిబిరాన్ని ఏ ర్పాబుచేసుకుని ఆ [గామ పీధులన్ని టిని 

పరికు[భం చేశారు, మరికొన్నిరోజుల తరువాతే ఆ గ్రామం మరల 

అపరిళు భత చెందగా నే (గామవెద్ద ఆ [గామాణులచే | పరశు భం 

చేయించడానికి బదులుగా ఆ విద్యార్థుల కళాశాల (ప్రిన్సిపాల్ కి తమ 

(గామం మరల అపరిశు| భం అయినందువల్ల పరిశు[భం చేయడానికి 

వారి విద్యార్థులను పంపించవలసిందిగా కోరుతూ ఉత్తరం 
(వాళౌడు. 

అదే ఆ విద్యార్థులు తాము విధులను శుభం చేయకుండా ఆ 

గామోణులచే తే చేయించినట్లయిశే నారు తమ గ్రామాన్ని తాము 

ఎప్పటికప్పుడు పరిశు[భం చేసుకోవాలనే విషయాన్ని తెలుసు 

కొంటారు. [గామాణ (పజలతో పనిచే సేటప్పుడు అత్యంతజా[ 
గత్తిగా 

ఉండాలి. [గెమాలను చేరగానే యువకులు [గావమనాయకులను 

కలుసుకోవాలి. ఆ (గామానికి వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని (గామ పెద్దలకు, 
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తెలియజేయాలి. వారితో ఆ [గామ సమస స్యలనుగురించ చర్చించాలి. 

(గామాణులు తమ సమస్యలను పరివ్క-రించుక్ నోడాసికి ఎంతవరకు 

కృషిచే స్తున్నారో పరికీలించాలి. కొన్ని సమయాలలో వ్రతర 

సంస్థృలనుగాని; (వభుత్యాన్ని గానీ కలుసుకుని వారి సలహా సంప్రదింపు 

లనుకూణా పొందవచ్చు. విద్యాధ్దులు గ్రా గామాలలోగల చాలలసం షేము 

చేవలతో కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించాలి. వారికి వినోద కార్యక్రమా 

లను ఏర్పరచడం, ముదలై నవి చేయాలి. [గామాణ (పజల నమ్ము 

"కాలు, పద్దతులు, సంస్కృతి మొదలై నవాటిని గౌరవించాలి. అప్పుడే 

వారితో కలసి పనిచేయడం సాధ్యపడుతుంది. యువకులు (గామోా 
ణుల విశ్వాసాన్ని చూరనొనాలి. లేకపోతే [గామాణులు వ్రతో 

సహకరించరు. యువకులు, విద్యార్థులు, కలసి పనిచేయగలిగే కార్య 

కమాలు ఈ కిందివిధంగా ఉంటాయి. 

1. పిశు[భం, అరోగ్యం 2, అంటువ్యాధుల నివారణ, నిరోధక 

కార్యక కవమూలు లేదా చికిత్స చేయడానికి శిబిరాలను నర్పరచడం తి. 

వయోజన విద్య, అకురాస్యత 4. జాతీయ భావాలను వెంపొందింప 

చేయడం 5. సాంస్కృతిక. వినోవ కార్య[క్రమూలను ఏర్పరచడం 

6, [గామాణ పక శ్రమలు నెలకొల్పడం 7. విద్యా సౌక ర్యాలను అభి 

వృస్థపరచడం 8 [గామాణ యువక స సంస్థలను నెలకొల్పడం 9. భధతా 

కార్య క్రమాలు 10. అత్యవసర పుసితులలో సాముదాయిక కృపి. 
థి 

పరిశు: భత 

ఆవు, ?దె, మేక మొదలై న జంతువుల విసర్జనాలవల్ల (గామాలు 

తప్పనిసరిగా అపరంిళుు భమనవుతాయి. చ విసర్హనాలను తీసివేసి జనసమ్ము 

ర్జానికి దూరంగా పారబోసినట్లయి శే, [గామం పరిశు భంగా ఉండడమే 

కాక ఆ |[గామాలలోగల భూములకు ఎరువులు కూడా తయారనృతా 
యనే విషయాన్ని (పజలకు తెలియచేయాలి. ' మరుగుదొడ్లను ఆధునిక 

పద్ధతిలో ఏర్పాటు చేయించాలి. వె వైద్య రంగంలో విద్యార్థులు "నె వైద్య 

కృషి ద్వారా (గామాణ, (ప్రజలకు సహాయం చేయగలరు, ఈ వైద్య 
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సహాయం స్వచ్చంద సేవా సంస్థల ద్వారాగానీ, (పభుత్వం ద్యారాగాసీ 

సీర్పాటుచేసిన'దై ఉండవచ్చు. 

వయోజన విద్య 
._ వయోజన విద్య ద్యారా (గామాలలోని (శామికులకు, తదితర 

నిరతమీరాస్యులకు యువకులు విద్యాబోధనచేసి అక్షరాస్యుల సంఖ్యను 

వంపెందించవచ్చు. పగలు ఉద్యోగాలు, వ్యవసాయం చేసుకొ వెనారికి 

ఛాతి తరగతులు ఏర్పాటుచేసి, తిద్వారా వారితో వారాష్మతీకలు 

చదివించడం, సానూజిక సమస్యలు అంశే బాల్యవివాహాలు; ఖరీ"దై న 

సాంఘిక ఉత్సనాలు, జాతిమతే శేదాలు మొదలై న వాటిపై చర్చలు 

జరపడం, వివిధ వ్య కుల దృక్పథాలను సేకరించి వారికి సలహాలనివ్వడం 

మొద లై నవి చేయవచ్చు. 1 

విద్యార్థి యువకులు (గామాణ (పాంతాలలో పాఠ శాలకుపో యే 

బాలల సంఖ్యను సడాదికేశాది చంపెందింపచేయ వచ్చు. దీనికై వారు 

తలిదం[డుల వద్దకు వెళ్ళి విద్యా (ప్రయోజనాలను తెలియచేస్తూ తము 

పీల్లలను పాఠ శాలకు పంచే ఉదేశాన్ని కలుగజేసి [పోత్స్చాహాన్ని కలి 

గించాలి. (గామాణ (పజలు తవు అవసరాలను, సమస్యలను అవగాహాన 

శేసుకొచేలాగ చేయడమేకాక ఆధునిక జీవిత విధానాన్ని అలవరచు 

కొనే విధంగా చేయవచ్చు. 
యువకులు సాముదాయిక సంక్నేమ 'కార్య్మకమాలను కూడా 

చేయవచ్చు. వాటిలో ముఖ్యమైనవి -- 

1. శిశు గృహోలనుగాని, 'బౌల్యాడిలనుగాసీ నడపడం. 

ల. బాలలకు వినోద కార్యక్రమాలను ఏర్పరచడం. 

లి. సాంస్కృతిక కార్య[క్రనూలు - అంపే సంగీతం, నాటకం, కబ్, 

' హావీ మొదలై నవి ఏర్పరచడం. 

4, నెద్య సహాయం అందించడం, 

ర్, చేతిపనులలో రక్షా ఇవ్వడం. 

. విద్యాష్థలు, వి ద్యాష్థ్రలు కాని ఇతర యువకులు ఉపశమన కార్య 

శ్రీమాన్ని చేప్టువచ్చు. 
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ధనం, ధాన్యం; అహార పదాగ్దాలు, వస్త్రాలు, కాెహషభాలు 

మొదలై న వెళ టిని సెకదించి అవసర మైన వారికి పంవీణీ చే సే కార్యక 

మాలను యువకులు చేపట్టవచ్చు. ఈ విధమైన సంవేమ ' కార్య న్ా 

లను యువకులు చేపట్టడంవల్ల సమాజానికి సంచేమ. సేవలు. లభిసాయి, 

తమ ఛావిజీవితంలో ముంచి మార్లదర్శక మైన జీవితాన్ని గడపడానికి. 

ఇది తోడ్చరుతుంది. యువకులను బాధ్యతాయుత మైన  పొరులుగా 

తయారు శేయడానికి, సమాజానికి  ఉపయోూగకరమెక , సహాయాన్ని 

చేయడానికి ఈ సంతేమ కార్యక్రమాలు ఉపయోగపడతాయి. 

_ 1962 వ సంవత్సరంలో విద్యామం,లత్వ శాఖ జాతీయ సే 

పథ కాన్ని | పవేశ పెట్టడం జరిగింది. ఈ జాతీయ సేవా పథకం వివిధ 

కళాశాలలలోను, విశ్వవిద్యాలయాలలోనుగల విద్యార్థులు తమ విరామ 

సవాయాన్ని సద్ ద్విని యాగ పరచి సామాజిక సం శమ కార్యక్ర మాలను 

చేపట్టడాసికి సహాయంచే స్తున్నది. 1978 వ సంవత్స రంలో కరువు కాటు 

శాలకు గురైన వారికి సహాయం చేయడానికి యువకులు సంఘాలుగా 

సర్పడి కస చేయడం జరగింది. ఐదో పంచవర్ష [పణాళికలో నె పహారా 

యువక్ష కందం అనే పథకాన్ని (వవేశ వె పెట్టారు. ఈ పథకంలో ఏన 

యువకుల నేకాక విద్యా స్థేతెర యువకులను కూరా చేర్పు కోవడ ౭జవై 

గింది. దీని కార్య మాలేవం కే క నిద్య, సయం ఉపాధిక ల్పనా "అవ కాళ 

లను నర్పాటుచేయడం, సంధు సేవ, "సాంస్కృతిక కార్యక మాలను 

అంపే వినోద సౌకర్యాలను ముఖ్యంగా ఆటల సౌకర్యాలను అభివృద్ధి 

పరచడం మొదలె నవి, (గామాల అలో - సాముదాయిన్ అభివృద్ధి కోసం 

వర్పడిన చయువకి మండ లములను కూజా రిజిస్ట్రారు చేయించి, (గ్రాంబులను 

మంజూరు చేయించి, దాని కార్యాలయాలను నెలకొల్పి వాటిని 

విస ప్త్ర్చతెంచేసి బలపరచడం జరిగింద. ఇటువంటి సంస్థలన్ని నాసా 

యువక క కేం ద్రాలభో సమన్వయం ఏర్పరచుకోవడం కూడా జరిగింది. 

ఈ పిధంగా _యువకులశి కిని ఉత్సాహాన్ని మంచిమార్చాసికి 

తిప్పే సాముదాయిక అభివృద్ధికి ఉపయోగించే పధకాలను ప్రభుత్వం? 

స(చ్చంద సేవాసంస్థలు ఏర్పాటుచేసినట్ల యితే ఈ కార్యక్రమాలు 
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యువకుల అభివృద్ధికీ, సాముదాయిక అభివృద్ధికీ, సమాజ పునర్నిర్మా 
శానికీ, చివరకు జాతీయాభివృద్దికీకూడా ఉపయోగపర చుకొ “వడం జరుగు 

తున్నది. 

విద్యార్థులు = జాతియ పునర్శిర్మాణం 

(పభుత్వం, స్వచ్చంద సేవాసంస్థలు _పాఠ శొాలలలోను, కా 

శాలలలోను అనేక కార్యక్రమాలను వర్పాటుచేయడ మైంది. ఈ 

విధంగా విద్యాగ్థలు జాతీయ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాల్లో పాల్లొన 
జానికి ఈ కింది కార్యక్రమాలను ఏర్పాటుచేశారు. 

యూత్ ఫోర్ (Youth Corps) 1959 వ సంవత్సరంలో నియ 

భుంచిన H. స. (కుంజు కమిటీ సలహా .| పకారం భారత (పభుత్వం 

చేశంలోగల అన్ని విద్యాలయాలలొ ను; శారీరకారోగ్య సంబంధమైన, 

విద్యను (పవేశ నె వెట్టడానికి నిర్ణయించారు, దీనిఫలితం గా ఆక్చలరకీ 

శీడట్ $ CR నేప. నల్ డిసిస్టీ న్ నీమ్, వ్యాయామవిద్య మొదలై న 

పథ కాలను (పవేశ ఇ నెట్టారు. ఈ కార్యక్రమాలలో మొట్టమొదటి 

హైభాన్యర వ్యాయామ, సాంస్కృతిక కార్య|కమాలకు ఇవ్వబడింది. 

ఈ పథకంవల్ల విద్యా పలందరూ లేడా అధిక సంఖ్యాక విద్యార్థులు 

శారీర కారోగ్యాన్ని పాలేదగలకు. అంతేకాక డ్రమశిష్ణను అభివృద్ధి దేశే 

కార్యక్రమాలలో పాల్లి "నజానికి అవకాశాలు కూడ _ లభిస్తాయి, 

విద్యార్థులలో దేశభ కికూడా అభివృద్ధి చె ఇందగలదు. పిద్యాస్థలు తమ 

అసక్తి కనుగుణంగా వివిధ రంగాలలో, అభివృద్ధి ఇెందడానికే అన కా 

శాన్ని వాందగటుసుతొదు. ఈ కార్య (క్రమాలవలన విద్యార్థులు స్టైటింగ్ , 

పర్వతారోహణ, ఆటలు, నృత్యం, (జామాలు, పాటలు మొదలైన 

అనేక కళలలో చేరు పకిష్టలను సంపాదించుకో గలరు. ది నేషనల్ 

ఫిట్ నెన్ కోర్. (The National fitness corps) బహుశార్ణ సాధక 

కార్యక్రమాలతో ఉంది. ఈ పథకం మాధ్యమిక, ఉన్న తేపాఠ శాలల 

విద్యాజ్ధలకు శారీర కాభివృద్ధి విద్యా కార్యక్రమాలను (పవేశ పెట్టడానికి 

16) 
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నెలకొల్పబడింది. ఈ పథకాన్ని (ప స్తుతం (పతీ రాష్ట్ర (పభుత్వం ంవాకు 

అమలుజకుపుతున్నారు. 

నేషనల్ కెడెట్ కోర్ (ఏ. 0. |) 

ఈ పథకాన్ని భారత బేశ స్వాతంత్యానంతరం (పవేశజెట్టారు, 

ఈ పథకం ముఖ గ షైశం విద్యార్థి యువకులలో శీలాన్ని, సత్సవ రనను, 

సౌభ్రాతృత్వాన్ని, జేవాదృక్ప ధాన్ని, నాయకత్వ లవణాలను, -. క్షి 

నామస్థా నన్ని ఇంప ౦దింపజయడం, అంతేకాక అత్యవసర పరిస్థితులలో 

సాయుధ రకతణదళాలకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఢండడం, 

విద్యాస్థలలో దేశరకుణ, చేశ సమైక్యత, E నాధ్యత "మొదలయిన 

లశుణాలను చెంపెందింపజేయడం మొదలైనవి... చశేషనల్ శీడెట్ 

కోరొలో జూనియర్ విభాగం, సీనియర్ ఏభాగం ఉంటాయి, జూనియర్ 

పభాగంతో 13 సంవత్సరాలనుంచి. 19 సంవత్సరాలవరకు, సీనియర్ 

విభాగంలో 19 సం ంవత్సశాలనుంచి 27 సంవత్సరాలవరకు వయసు ఉన్న 

వావెసి చేర్చుకుంటారు. ఈ. విభాగాలు యువతీయువకులకు ప్రత్యేకంగా 

ఉంటాయి. 

విశ్వవిద్యాలయాలు. ఐ వాటి అనుబంధ కళా శాలలోగ ల విద్యార్థులు 

ముడటి కండు సంవత్సరాలలో ఈ పథకంలో తప్పనిసరిగా శోక 

వెం డాలి, ఈ పథకంలో విద్యాశ్తేణ, ఆయుధ శీతేణ, వ్నెతకృషి. 

ముదలై న కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అంతేకాక విద్యార్థులు తమ 

వ్యకి త్వాన్ని అభివృద్ది చేసుకోడానికి అనేక క్యాంవులకు కూడా 

హాజరుకావాలి. జూనియర్ విభాగాలు, నీనియర్ విభాగాలు నాటిలో 

ఉన్న సభ్యులను, అక్నీ: నేవీ, ఎయిర్ వింగ్ మొదలై 3 న మూడుభాగాలుగా 

విభజించి వేర్వేరు రంగాలతో నీక్ణ దె స్తున్నారు. 

విశ్వవిద్యాలయ, కళాశాల విద్యార్థు పులు తమ విద్యాభ్యాసంతో 

ధ జాలి అతూభివృ ద్ధి కార్యక్ర కమా "లలోను, సంఘ సేవా కార్య 

కొమాలలోను, పాల నేటిట్లు చేయడం ఈ పథకం ముఖ్యో ధ్రైశం, 
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సాముదాయికి కార్యక పూల ద్యారా విద్యాబోధన చేయాలనేది ఈ 

పథకం [పథాన మై మెన సియవమం. [(పజా (పతినిధులు, నాయకులు మొద 

బైన వారితో కలసిమెలసి పనిచేయడానికి విద్యార్థి యువజనులకు 

అవకాశాలు కల్పించడం, పిద్యాన్సి యువజనుల అపారశ కి, సామర్థ్య 

లను నిర్మాణా తక ౦7 ౦గాను, సృజనాత్మక ంగాను వినియోగించడం, దాని 

దారా జాతీయాభివృద్ధి కార్యక్ర మూలను అవమలుజర పడం, విద్యార్థి 

యువజనులు తమ మేధాశ కిని ఉపయోగించుకొని ప్రజల సమస్యలను 

అవగాహన చేసుకుని వాటిని పరిష్క-రించుకొవడంలో (ప్రజలకు సహాయ 

పజేటట్టు విద్యా యువజనులకు నాయకులుగా తయారుకావజా నికి 

అవకాశాలు కల్పించడం మొదలై నవి ఈ పథకంలోగల వివిధ కార్య. 

క్రమాలు. సంఫ "సేవా కార్యక కమూాలలో పాల్గొనదలచిన విద్యాష్థలు 

వారానికి కొన్ని గంటల కాలాన్ని ఈ కార్యక మాల కే. విని యోగించ 

వలసి ఉంటుంది... ఈ కార్యక మాలలో స్వచ్చందంగా విచ్యాష్టలే తమ 

చెర్హను నమాదు చేసుకోవలసి ఉంటుంది. అవసశాన్నిబట్టి, ఐ వాలంటీర్ల 

క 

చ్చ కె సామర్థ్వాలనుబట్లి, ఈ ఏిద్భ్యా్యో సలను కసి సమూహాలుగా ఏభ 

జంచటం జరుగుతుంది. పిపిధ ౩ సవవూహాలు తమకు కేటాయించిన పే 

శాలలో ఉపాధ్యాయుల సలహో సంప్రదింపుల స సహాయంతో పని చేసారు. 

ఏదాషగులు చేపటడానికి ఈ కార్య|కి మాలు దాలా అనుకూల మున వగా 

లభ లు 
ఉన్నాయి. 

వద్య్య్యా యువకులు సంఘు జీవలో. పాభ్లొనాలనే అశయం 

స్వాతిర్యత్యిం వచ్చిన తరువాత భారత దేశంలో ఉదయించిందని చెప్పు 

నె 

వచ్చు. 18ఏ3 వ సంవత్సరంలో (స సభానమం|తి జవహర్ లాల్ నెసూూ 

రాష్ట్ర. ముఖ్య మం: గుల విద్యా సలు సంఘ సేవో పాగ్గోనే అవ "కా 

శాలు కోల్పించవలసిందిగా . సలహాలనిచ్చాడు డీని |పకారం 19-22 

సంవత్సరాల మధ న్య వయసుగల ; త్ర పురుషులందరూ సం; కసే వొ కార్య 

క్రమాలభో పాగోనడం జ్రిగింది, 1904 వ సంవత్సరంలో ' సేషనల్ 

న్న! 

స్వాన్ కమిటి సేవా పథకం [(వవేశ వెట్టడం జరిగింది. ఈ పథకం [పకారం 
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(పతి విశ్వవిద్యాలయంలోను, కళాళాలలోను, పాఠశాలతోను 9 లేదా 
12 మాసాల కార్య [కవూన్ని (ప్రవేశే వెటాలని సలహా ఇచ్చారు, 

ఈ జాతీయ సేవా పథకం 1969-70 లో _వవేశ పెట్టబడింది, 
1970-71 నాటికి 41 విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి $7,౮00 విద్యార్థులు 
పాల్టొన్నారు. నాల్లో పంచవర్ష [పణాళికలో జాతీయ సేవా పథకం 
అభివృద్ధి కై 49 మిలియన్న రూపాయల వ్యయం చేయడమెంది. ఈ 
కార్యక మాలు స్మక్షమంగా కొనసాగించడానికి అనేకమంది ఉపాధ్యాయు 
లకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ వీక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయులు సెలవ 

దినాలు, సెలవుకాని దినాలలో కూడా స్వచ్చంద సేవా సంస్థల ద్యారా 
ఈ పథకాన్ని అమలు జరిోోటట్లు చరా స్తున్నారు. 

భారత్ సేవక్ సమాజ్ 
సాంఘిక నేవా శివిరాలను వర్పాబుచేయడాని! ఏజలలో సేవా 

దృక్పథాన్ని పెంపొందింపజేయడానికి, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ వ్రాత్సాహ 
[పోద్బలాలతో ఈ సంస్థను నెలకొల్పడం జరిగింది. ఇది రాజకీయా 
లతో నిమి త్తం లేని సెవాసంస్థ. యువజనోత్సవాలను, యువజనసం షేవు 

కార్యక్రమాలను (ప్రత్యేకంగా నడపడానికిగాను, ఈ సంస్థను ఒకో 
సహాయక శాఖగా ఛారతయువక సమాజాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. 
సెలవుదినాలలో ఏద్యాష్థలు తమ [శమదడానంతో రోడ్లు, వంతేనలు, 
మొదలై న నిర్మాణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం ఈ సంస్థ ఆశయం. 
ఈ సంస్థ గిరిజన, హరిజనోద్ధరణ, బలహీ నవర్షాల పొరక్షణ, మొదలై న 
శార్య|క్రమాలుకూడా నిర్గసా సున్నది. 

బ్లానింగ్ ఫోరవ్? (Planning fornms) : 
విద్యార్థి యువజనులను సంఘాలుగా ఏర్పరచి వారిని పట్టణ 

(పాంతాలలోను, [గామాణ [పాంతాలలోను నివసించే (పజలక్రు పంచ: 
వర్ష (పణాళికల ముఖ్యో దేశాలను తెలియజేయడం, అంతేకాక 
(ప్రభుత్వం ఏర్పరచిన సౌకర్యాలను ఏవిధంగా ఉపయోగించుకోవాలో 
తెలియజేయడం జరుగుతుంది. 
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జాతియ అంతర్జాతియం యువజన సంఘాలు 
యువజన సంచేమం శీవలం పభుత్యానిశే పరిమిత మెందిగా 

భావించరాదు. (పభుత్వ కార్యక్రమాలతో అనుబంధించడానికి [పజలు 

స్వచ్చంద సెవాసంస్థలచ్వారా ఇతోధిక మైన కృపి చేయవలసి ఉంటుంది. 

ముఖ్యంగా స్వచ్చంద సెవాసంస్థ లు నూతన పథ కాలను (పయోజనాత్శ 

కంగా నిర్వహించి ఇతర సంస్థ లకు, ప్రభుత్వానికీ కూడా మార్గదర్శ 

కులుగా ఉండాలి. శేవలం చేరుకుమ్మాతమే సంస్థలుగా ఏర్పడక 

పటిష్టంగా పని చేసే సేవాసంస్థ లుగా రూపొందించడంలోను, అవసర 

మైన సాంఘిక చర్యను. చెంపాందించడంభోనుు ఈ సంస్థ లు కృపి. 

చేయాలి. అన్నిసంస్థలు అన్నిరకాల కార్యక్రమాలను నిర్వహించ లేవు, 

కొ"న్ని సంస్థలు కొొన్ని (పత్యేక కార్యక క మాలను సిర్వహాంచడా నికి 

పావిణ్యతను పొంది ఉంటాయి. ఈ సంస్థలు (పభుత్వ సహాయాన్ని 

ఇతర స్వచ్చంద నెవాసంస్థల సహాయాన్ని కూడా తీసుకుంటూ తమ 

కార్యక్ర నాలను కొొనసాగించవలసి ఉంటుంది. ఇటువంటి సంస్థలన్నీ 

“ఇండియన్ అసంబ్లీ ఆఫ్ యూత్” అనుబంధాన్ని వొంది “విధ 

స్థాయిలలో సహకార .సమన్వయాలతో పనిచే శ్రే యువజనసం వేమాన్ని 
"వింపొందించవచ్చు. యువజన సంతేవు కార్య్మకమాలపైె (పభుత్యాసికి 

తెగిన సలహాలనివ్వడానికి వర్పరచుకొన్న “నేషనల్ యూత్ బోర్డ్ త్రో 
“ఇండియన్ అసంబ్లీ ఆఫ్ యూత్ ” కలసిమెలసి పనిచేయవలసి ఉంటుంది. 

ఈ విధంగా ఏర్పడిన స్వచ్చంద సేవాసంస్థలలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ 

స్థాయిలలో ఉన్న యువజన సంజేమ' సంస్థలు వై. ఎమ్. సి. ఎ 
. డబ్ల్యూ. సి, ఐఏ. లు ముఖ్యమైనవి. 

వై 

వై, ఎమ్, సి.ఎ. (HM lb A) 

(Young Men’s Christians’ Association) అన్ని తరగతు 

లక్కు అన్ని మతాలకు చెందిన యువజనులకు ఆధ్యాత్మిక, సాంఘిక, 

ఇారీరక. ఏకానాన్ని. కలిగించడానికి ఈ సంస్థ కృపిచే స్తున్నది. ఇది 

అంతర్జాతీయ నే సేవాసంస్థ... ఇటువంటి సంస్థలు" పట్టణాలలో ఎక్కువగా. 
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_ నెలఫెల్పబడతాయి. వసతి గృహాలను నిర్వహంచడం, [శమదానాన్నిి 

సాంఘీక సేవను, (పోత్సాహపరచడం, నార స్వత 'కార్య(క మూలను నిర్వ 

పించడం మొదలైనవి ఈ సంస స్థ నిర్వహించే ముఖ్య కార్య, కనూలు: 
లో త్ 
ఈ సంస జాతీయ స్ట్ య, ఆంతర్జాతీయ సంస్థలతో అనుబంధాన్ని వాందిె 

యువజన సంవెవు కార్యకమా మాలను అభివృద్ధిచే స్తుంది. ' ఈ సంస్థ చాలా 
కాలంనుంచీ. స్మక్రమంగా పనిచే స్తూ ఉండడంవల్ల అంతర్జాతీయస్థాయిలో 

మంచి పెర్ముపతిష్టలను సంపాదించుకోవడంవల్ల ఈ సేవా సంస్థలను 

ఇతర సంస్థలకు మార్గ దర్శకులుగా ఎన్సు కోవడం ' జరిగింది. 

అ సంస కొ న్ని[గామాలను ఎన్నుకుని: ఆ [గామాలలో చే థి ' | 
వ్యయాలను నిర్వహించి దారా | గామూలలో నూతన! తనం 

జురెపి వారిలో నితనోళ త్చా హాన్ని అెంపోంది స్తున్న ది. 

వైః డబ్దర్యా. సిఎ (1 ( A) 

(Young Women’s Christians Associati0n)మహీళలుూ, 
బాలికలు కలిసిమెలిసి పని చే సేటట్లుగా చేసి విశ్వవ్యా పెన సఖా 

కృత్వాన్ని, సౌహార్థాన్ని నారి చెంహాందింపజేయడం ఈ సం 
ద వ 

| పథానో 'శ్రాశం, వారే తమ జీవితాలను సార్థకం చేసుక గ” నేటట్లు ట్ 

పడడం ఈ సంస్థ ఆదర్శాలళో అతిముఖ్య మైనవి. ఇది ఒక చశీవాసంన 
ఈ సంస్థలు కూూడా పట్టణ 1పాంతాలలోనే ఎక్కువగా నెలకొల్పబ 

తునా న్నాయి, పట్టణ ( | పాంతాలలో ఉద్యోగాలు. చేసుకుంటూ ఒంటరిగా 

ఊన్న యువతులకు వసతి గృహాలను నడపడం వీరి, పథాన కార్యక్రమం. 
యువతులలో ఆటపాటలను (వోత్సహించడం, [శవుదాన కార్య కపూ-= 
లను నిం౦ఘా ాంచడం, నృ విద్యా న్క్ష బూ శేందాలను నిర్గపాంచడం, 

వృ సంబంధ మైన సలహో కేం[దాలను నిర్వహాంచడం ద్ని [ప్రధాన 

కమాలు, యువతులలో గ నూతనొత్సాహన్ని సెంవొందించి, ' పితు 
ల ౮ 

Co 
mt 



ఫ్ జో 
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విద్యార్థతర యుంవకులం = సంరైవు కార్య కవరాలం 

విద్యాస్థాలు కాని యువకులు కూడా తమ విరామ సమయాన్ని 

సముదాయోాభివృద్ది కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించే అవకాశాన్ని కలి 
" షం 

గ 
గించడానికీ పధ కాలను ఏర్పాటుచేయడ ౦0 జేెగింది, ఈ పభశకానికీ 

నాలుగో పంచనర్తి పణాళికలో స్ట్ క్రో ర్ల రూపాయలు కేటాయించారు. 

టీ ఆనెరాద యోగ సున యువజన సంశేమ పథకాలను నిర౦హించే 
ట్రా స 

స చంద సేవా సంస్థలకు (పభుత్యం ధన సహాయం చేస్తుంది. ఈ పథ 

శానికయ్యె ఖర్చులో కొంత భాగాన్ని (పభుత్వం మిగిలిన భాగాన్ని 

సంస్థ భరించవలసి ఉంటుంది. నాలుగో పంచవర్ష వపణా శకాభికతో 10 

లక్షల రూపాయలను ఈ స్వచ్చంధ నివా సంస్థల కార్యక్రమానికి 

శేటాయించడం జెగింది. 

యువజన కర్షకుల అంతర్జాతీయ వినిమయ పథకం అమెరికా 

(పభుత్వ సహకారంతో 195కి వ సంవత్సరం నుంచి నిర్వహించడం 

జరుగుతున్న ది, మన ేశంలోని యువజన కర్షకులు, అమురికా దేశం 

లోని యువజన ప్త కులు జనసం చేమ కార్యక్రమాలను అర్థ అరధం తేసకనే 

అవకాశం ! కల్పించజ కానికి ఉ థైశించిన కార్యక్రమం. ఈ యువ కర్త కలు 

అమికాలో  (గామోణ (పాంతాలలో కొన్ని కుటుంబాల "హారిక 

అతిధులుగా ఉండి ఆరు మాసాలు గడుపుతారు. 20 నుంచి 80 సంవత్స 

రాల మధ్య వయసుగల యువతీ యువకులలో వ్యవసాయంలను, 

గృహ సిజ్ఞానంలోను అనుభవం కలిగినవారిని ఎన్నిక చేసుకోవడం 

జరుగుతుంది. 

యువజనులు శాకీరక, మానసిక, సాంఘక, ఆర్థి క వికాసాలను 

వింపొందింపచేయడాసకి యువతీ యునకులను వేర్వేరు సమూహాలుగా 

చేయాలి. ఈ సవనవూహాోాలు కార్యక్రమాలను నడిపించడానికి, (గామాణ 

[పాంతాలలో (గామశేవకులు, వి స్తరణాధికారులు, పట్టణ [పాంతాల లలో 

సమాజాభివృద్ధి పభఖకాలను' నిర్వహి సున్న సాముదాయిక వ్యవస్థ సొపకులు 

సహాయప;, డతారు. ఈ సమూహాల కార్యక్రమాలు సంత్భ కర ంగా 
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ఉండడంవల్ల (పభుత్వం నాలుగో పంచవర్ష (ప్రణాళికలో ఒక కోటి 
రూపాయలను ఈ కార్యక్రమాలకు కేటాయించారు. 

యాంవజణజన సంక్తేవం కార్యక్రమాలు - సంవ్రైవు కార్యకర్త 
పాత . 

గిరిజన, [గామాణ, పట్టణ [పాంతాలలో నివసించే యువజన 

_ వర్షానికి చెందిన విద్యావంతులు, నిరకురాస్యులు, ఉద్యోగులు; నికుదో SS 

గులు మొదలై నవారి సంవేమం, అందుకు దోహాదంచేసే కార్య(క్ర 

మాలు ఒశే మాడిరిగా ఉంటాయి, యువజన సంశేమం సాధించడం లో 

/ సంతకము కార్యక ర పతే, విధులు బాధ్యతలు అనేకంగా ఉన్నాయి. 

...... సంమేమ కార్యక ర్న తాను పనిచేయ వలసిన సముదాయాన్ని 
గురించి కుళ్ణంగా తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఎంజే నా ఉన్నది. దీనికి 

కార్యక ర ద “సాంఘిక స ర్వేపద్దతిని ఉపయోగించాలి. వ్యక్తినే సనా పద్దతి, 

సమూహ సేవా పద్దతి, సాముదాయిక వ్యవస్థాపన మొదలై న పద్దేతు 

లను ఉపయోగించి. సమాజంలోని వివిధ వన్తాలకు చెందిన యువజనులను 

సంవేవు కార్య [క మాల్లో వాల్లొ నేవిధంగా 'కయాలి. తరువాత సమా 

జంలోని నాయకులను, (పజాపతినిధులను, అధికారులను కలుసుకుని 

వారి ద్వారా యువజన సంతెమ కార్యక్రమాలకు అవసరమైన వనర 
లను సమాకరింవాలి. వనరులను దృష్టిలో ఉంచుకుని యువజనుల నవ 

స్యలను పరిష్క-రి ంచేటట్లు  సంత్నేను కార్యక్రమ పథ కాలను వర్వాళ: 

చయూాాలి., 

యువజనులందరినీ ఆయ త్రపరచి వారు బాధ్యతాయుతంగా ప 

_ చేయడం నో సం [ప స్తుతేం అములులోవున్న యువకమండలులు, మహా 

'.. మండలులు, వివిధ. పద్దతులతో 0 నియమాలతో పటిష్టంగా పనిచే చేటు 

చూడాలి. అవసరమైతే యువజన సంస్థ లను శమపద్ధతివై వర్పాటువో 

కార్యక్రమాలను చే చేపశ్రేటబ్లుగా మూాడాలి. ఈ విషయంలో (వజాస 

లను స్థాపించి నడిపించడంలో. తాను, గడింలిన విద్యను, పొందిన ఆను 

వాన్ని ఉపయోగించి చి కార్యక ర పనిచేయాలి. ఈ సంస్థల ప్రతినిధుల 
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నాయకులకు, ముఖ్య కార్యక ర్వ ర లకు శిక్షణ శివిరాలను ఏర్పాటుచేసి 

. కవీ. చేయాలి. పటిష్టంగా పనిచే స్తున్న యువజన సంస్థల ఎ వారిచేత 

ఏిజ్ఞన యాత్రలు జరిపి ంచాలి. 

దవ విషయాలలో ఏఏ సంస్థల మధ్య సహాకార సమన్వయాలు 

ఇంపొందించుకోవాలో సాంఘిక సంవ్మేమ కార్యక ర్శ ముందుగా నిర్మ 

యించుకో వాలి. అటువంటి సహకార సమన్వయాలను వెంపొందించ 

డంలో ఎదుర? య్యే పరి స్థితులను ముందుగానే దూరదృష్టితో అవగాహాన 

చేసుకోవాలి. అటువంటి పరిస్థితులను చాకచక్యంతో పరిష్క-రించి 

తక్కిన ప పరిస్థితుల ప) ప్కూ-రానికి దోహదంచేయాలి. స్థానికంగా ఉన్న. 

సంస్థలతో క యువజన సంటేవు సంస్థల సమితిని సర్చాటు చేయాలి. 

స్థానికంగా గల సంస్థల (పతినిధులందరూ ఈ సమితిలో సభ్యులుగా 

చేరడంవల్లి వారిలో సహకార సమన్వయ సుహృద్భావాలు చెరుగు 

తొయి, అచేసంస్థ అధ్వర్యంలా సంజేవు కార్యక మాలను అవులు 

జరపవచ్చు. 

యువజన సండ్నేమ కార్యక్రమాలను అమలుజరపడంలో యువ 

జచేతరుల సహాయ సహాశారాలు చాలా అవసరం. ఇందుకోసం వివిధ 

సంస్థలు (పజాసంబంధాలను సెంపొందించుకొ నేటట్లు సహాయపజూా ల్రి* 

యువజన సంకేమం అభివృద్ధి పందాలనే దృక్పథం [పజలలో కలిగ 

టట్టుగా కసి. చేయాలి, అప్పుడు (పజాసహ కారం, (పజాసంబంధాలు 

అధిక మన్రతాయి, 

యువజన సంతేమ జే త్రంలోను, (పజలతో పనిచేసే పద్ధతుల 

లోను అభివృద్ది చెందుతున్న విజ్ఞునాన్ని అంతర్జాతీయ, జాతీయ, 

రాష్ట య స్లాయిలను "సేకరించి యువజన సంస్థలను అందించాలి. 

యువజన సంకేమ కార్యక కమాల నిర్వహణలో (పతిదశలలోను సంతేను 

కార్యక రృ ఎల్బప్పుడూ (పోత్సహిస్తూ ఉండాలి. 

యువజన సంషేమ పథకాలను (ప్రయోగాత్మకంగా అమలు 

జరిపించి [ప్రయోజనకారి అయిన వాటిని సర్వత అవములుజరి పేటందుకు 



సిఫారసుచేయాలి. వివిధ కార్య[క్రమాలను అమలు చేయడంలో యువజన | 

యువజన కార్యక ర రలు విద్యావంతులు, అనుభవజ్ఞులు, విక్టూన 

వంతులు అయిడొండాలి. వారు సాంఘీక సంజేముంకోస సం యాజులో | 

అవసరమైన మార్పులను తేవడానికి కృషి చేయాలి. ముఖ్యంగా కొను | 
పనిచేసే సమూహాలలో చర్చలు, ఉపన్యాసాలు, గో మ్హులు మొదలే న f 

వాటిద్వారా యువజనులను విజ్ఞానవంతులనుచేసి వారు తమ క్రుబుంబం ' 

లోను, ఇతర సమూహోలలోను అనుకూ. లమైన మార్పులను (పవేశపెట్ట పరీ 1 

గలిగే విధంగా చేయాలి. 

వ్య కిగత విలువలు, కట్టుబాట్లు, ఆచారాలు మొదలైన | 

విషయాలలో తరతరాలలో అనేక మాప్సులు వచ్చాయి, ఈ విధంగా | 

తరాలమధ్య అంతరాలు ఏర్పడుతున్నాయి. _ శెండుతరాల మధ్యగల | 
వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించడానికి సాధ్యమైనంతవరకూ కృషిచేయాలి. ఈ కీ 
విధంగా చేయడంవల్ల తరాలమధ్య అవగాహన ఏర్పడి సర్దుబాటు ' 

చేసుకోడానికి సాధ్యమవుతుంది. దీనివల్ల సమాజంలో వారి పండే క 

మానికి అవకాశాలు అధిక మవుతాయి. 

పంచవర్త (ఎణాళలికలు = యువజన సంవైవుం 

“మొదటి పంచవర్ష (పణాళికా కాలంలో 1470 యువజన ' 

శిబిరాలను నెలకొల్పడం జరిగింది. భారత సేవక్ సమాజ్, నేవనల్ 
శడెట్ కోర్ మొదలైన యువజన శిబిరాలను రాష్ట్ర పభుత్యాలు ఎ 

నిర్వహించడ డం జరగింది. ఈ శిబిరాలలో శెండులక్షల వి విద్యార్థులు దేశం 

నలునురాలలనూంచి వచ్చి వాల్లోనాస్టరు, విద్యార్థులు వివిధ సంస్థ లకు .. 

తమ స్వచ్చంద కపి.ద్యాళా బహీరంగ స్థలాలలో ఆడిటోకియహ్లు, 

జరిపారు. 

- శెండో పుచవర్ష (ప్రణాళికలో నిరుద్యోగులై న యువజనుల్ |. 
ఉద్యోగాలిక్సించడానికి' కొంత ధనాన్ని. శేటాయించారు.. శిక్షణా | 

బ్రేడ్ యమ్లు, గ్రంథాలయాలు నిరించి' నిర్మాణాత్మకమైన కృషి. ( 
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పథకాలకు, ఆర సంరతుణకు 41.54 లతల రూపాయలు వ్యయం 

చేశారు. . సాముదాయిక, నె తిక, అరోగ్య, ల రృరయేణ చేవలేకె 

77.558 లతల రూపాయలు ఖర్వు చేశాను. శికుణ పొందిన ఉద్యోగుల 
కొరతను భ రి చేయడానికి 0.44 కోట రూపాయలను ఖర్చు పెటి 

~ | ధా | ల్ 

శిక్షణా పథకాలను పారంభించడం జరిగింది. 

మూక పంచవర్ష (ప్రణాళికలో సాంఘీక సంక్నేమ ఉద్యోగుల 
కొరత హాచ్చుగా కనిపీంచడంవల్ల శేంద్ర, రాష్ట్ర సంతేము సంస్థలు, 

కేంద రాష్ట్ర (పభుత్వాలు కలసి అనేక శిక్షణా పథకాలను ఏర్పాటు 

చేసి అధిక సంఖ్య లో విద్యాధికులకు, సొంఫిక సంవేవు ఉద్యోగులకు, 
చే స్వచ్చంద సంవిము కార్యక ర్హలక్షు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. 

మొదటి. వార్షిక (ప్రణాళికలో వయోజన స్రీలకు సంశ్నీ పృ 

వీద్యాకర్సాల కోసం 2కి.7కి' లతల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. 

సామాజిక, నై తిక, అనోగ్య, అ ర్తుల సంరశుణా కార్యక్రమాలకు 7.84 

లవీల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. భారతదేశంలోని నె తిక, సాము 

దాయిక్, ఆరోగ్య సంఘానికి 0.77 లతుల రూపాయలు ఖర్చు చేశానుః 

రెండో వారిక్ (పణాళికలో వ యోజన (స్రీలకు సంవ్నీప్త విద్యా 

కోర్సుల కోసం 19.50 లతల రూపాయలు వ్యయం చేయడ మైంది. 

ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న యువజనులకు ర్మాతి వసతుల నిక్షితికె 0.10 

లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడ మైంది. విద్యార్థులు కాని యువజనుల 

సంవేవూనికి 87.87 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడ మైంది. సాము 

దాయిక నై తిక, అరోగ్య, ఆ రృసంరతణా కార్యకమాలకు కేంద 

ప్రభుతం వాటా 20.00 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు, 

మూడో వార్షిక (ప్రణాళికలో వయోజన (స్త్రీలకు సంక్నీ ప్ప 
విద్యా కోర్సుల కోసం 19 లతల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. రాతి 

వసతుల నిక్మెతికై 010 లతల రూపాయలు, విద్యార్థులు కాని యువ 

జనుల సంవేమానికై (వృత్తి పూర్వ నికణతో సహా) 6, 4ఉ2 లతల 

రూపాయలు ఖర్చు చేయడ మైంది. 
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నాల్లో పంచవర్ష _చణాళకలో కూడా ' యువజన సంవేవం "కార్య 

కలాపాలకు ధనాన్ని శీటాయించడంజరిగింది. కాసి (పణాళిక్ష (పాదంభ మై 

మూడు సంవత్సరాలు పూరి కాకుండానే ేశానికి అనుకోని ఆ౨ వాక} 
రాలు రావడంజరిగిండి. బీహార్, ఉత్తర పచేక్ మొదలైన రా క్రై) లలో| | 

నదులు, పాడిపంటలు పూర్తి గా'దెబ్బతిని |పజలు భాకీఎత్తున నత్ముమర్హాస,| 
ఒరిస్సా రాష్టంలో మున్నె న్నడూ ఎరుగని ఉప్పెన, తుఫాన్ లువచ్చి 3 

విలయతాండవంచేసి రాస్ట్రం, యావత్తూ తుడిచిపెట్టుకుని బో ఆంది, | 
ఆ భీభత్స పరిస్థితులలో లతులాది (ప్రజలు నిరా! శయులు కాగా, కలు యంది 

చనిపోయినారు. ఆం[ధ(ప చేశ ౩ తెమిళనాడువంటి దశీణాదిరా పూలలో . 

కూడా అతివృష్టి, అనావృష్షులు ఫలితంగా పంటలు పాడయినాలయాఎ. ఈ 

విధంగా (పక్ళతిసి ద్ధమైన విపత్కర పరిస్థితు లేకాకుండా పొరుగు “దిశ మిన 

పాకిస్తాన్, తూర్పు బెంగాల్ [పజల స్వేచ్చా స్వాతం క్యాలనూ తూ 

మాపి, వజాఎభోతాన్నున్ని నెలకొల్పాలనుకొనే [పజల దృఢ సంక ల్యూూన్ని | 

"కాలదన్ని పాకిస్తాన్. 3 సై నిక నియంతలు తూర్పు బెంగాల్ [పజా జా చా యమ . 

లను బంధించి అమాయక (పజల నూన, (వాణాలను, మానవత్వ కులు. 

వలను మంటకలిపి నినాతీణ్యంగా మారణహోమం చేశారు. తతర 

తంగా మిగిలిన (ప్రజలు పాణ, మాన రత్సుణార్థ మై లతల సంక్ష్య్వ్రలొ 

తండోపతండాలుగా శరళణార్దులె లె భారత బేశంవచ్చి తలదాచుకొ న్నా దుః 

వారికి ఆ[కయమిచ్చి, ఆదుకుని, వారి. కసిసావసరాలను తీర్పు యూని! 

భారత పభుత్వం కోట్లకొద్ది ధనాన్ని ఖర్చువెట్టింది. శరణాగత రయలాకు | 
మానవతా కారుణ్య విలువలకు ఆలవాలమైన. భారత చేశంమాద 1971న 

సంవత్సరం డిసెంబరులో పాకిస్తాన్ యుద్ధ [వకటనచేసి భాదిణు చున ! 

ముందుకువచ్చించి. పాకిసాన్తో 1 14 రోజులపాటు భారతవిర జవానులు 

యుద్ధం చేసి ఘనవిజయాన్ని సాధించారు. 

ఈ కారణాలవల్ల భారత చేశ అరి ర సాంఘీక, సరిక్ష్రైయులు 

 శుంటుపడివాలా అభ్యాన్నస్థితికి 'దిగజారిపోయునాయి. దీనికితోడు ఇతర 

"జీశాలనుంచి నచ్చే ఆర్జికసహాయం కూడా బాగా సన్నగిల్లిపోయింంది. 
బంగ్లాదేశ్ ను, సర్వస్వతం త్ర 'ఆూాస్వామ్య చేకంగా వ్రహచ చణా లకి 

భారత దేశంలో సంఘ సంశేము “సేనలు! 



యువజన సండేమ సేవలు ఇదరి. 

గు ర్తంచాయి.. పాకిస్తాన్ సైనిక నియంతల కబందహస్తాలలో నలిగి 
మారణహోమ మైన బంగ్లాదేశ్ అన్నిరంగాలలోను కోలుకోవడానికి 

సర్వవిధాలా భారత దేశం భారీఎత్తున అనక సహాయం చేయక తప్ప లేదు, 
ఫి 

కాబట్టి నాలుగో పంచవర్ష (పణాళికకు అన్నివిధాలా, అన్నివైవుల 

నుంచీ అవరోధాలు కలిగినాయి. అందునల్ల నాల్లో పంచవర్ష (వణాళిక 

మధ్యంతర నిర్భయం వేదా పరిశీలన 1971 డిసెంబరు 22 వ తేదీన 

పార్లమెంట్ లో (పవేశ పెట్టారు. గత మూడు సంవత్సరాల కాలంలోను 

"దేశం సాధించిన (పగతిని చర్చించారు. మిగిలిన రెండు సంవత్సరాల 

కాలవ్యవధిలోను వార్షిక [ప్రణాళికలను (ప్రవేశ ెట్టడానికీ నిర్ణయించడం 

_ జరిగింది. 

ఐదో పంచవ [పణాళికలో సంశేను కార్యక్రమాల కే శేం[ద 

ప్రభుత్వం 68 . 58 కోట్లు, రాష్ట్ర) (ప్రభుత్వం 22 . 60 కోట్లు రూపాయ 
లను ఖర్చుచేశాయి. ఈ (ప్రణాళికలో యువజనుల విద్య, ఆరోగ్యాఖభి 

వృద్ది పథకాల కే కొంతధనాన్ని శేటాయించారు. 

ఆరో పంచవర్శ పణాళికలో యువజన సంజేమానికి కేంద 

(పభుత్వం 69 కోట్లు, ా క్ట్ర (పభుత్వం 24. గడ కోబ్లు కేటాయించటం 

జరిగింది, [పణాళికా కాలంలో శారీర కారా గ్య, విద్యా కార్యక్ర మాలు, 

అటలు, వినోదం మొదలెన కార్యక్రమాలను చేపటడం జరిగింది. 
గ రి 

ఈ విధంగా పంచవర్ష (వణాళికల ద్యారా (పభుత్వం అనేక యువజన 

సంక్నేము కార్య[క్రమాలను నిర్వహి స్తున్నది. 
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భారత రాజ్యాంగంలోని ఆదేశక సూ(కతాల ననుసరించి భారత 

దేశం ఒక సం తేమ రాజ్యంగా చెప్పడముంది, ల౦ వ | పకరణం (పకారం 

పౌరులకు కావలసినంతరీతిలో జీవనం గడపటానికి హక్కు-న్న ది. దోపిడి 

(Exploitation) నుంచి పిల్లలను, యువకులను రవ్నీంచాలి. 41 వ 

[వకరణం (ప్రకారం తనకున్న ఆరి కస్టోమతత”  _పగతితో పనిచేసే 

పహాక్కు-, విద్యాహక్కు-లను కల్పిస్తూ సేకుద్యోగిత, వృద్ధాప్యం, రుగ్భుత 

అశక్తత (Dirabality) వంటి సమయాలలో రాజ్యం తన సహాయం 

అందించవలసి ఉంది. 

వై రెండు అదేశాల ననుసరించి భౌతికంగా వైకల్యం ఉన్నవారు. 

కూడా పౌరులేకాబట్టి వారికి కూడా కావలసిన (ప్రమాణంలో జీవించే 

హక్కు-న్నది. వారికున్న అశ కృతనుబట్రి తనకున్నలోపం నుంచి రథ్నీంచ 

టానికి ఉద్యోగం పొందటానికి ఏిద్యనర్థి ౦చటానికి తమకు హకుకున్న ది. 

కాబట్ట వికలాంగులకు విద్యగరపడం, ఉద్యోగం కల్పించటం దోపిడి 

(Exploitation) నుంచి రశ్నీంచటం - వంటి సంకషేమ కార్యక్రమా 

లను రాజ్యం చేపట్టాలి... . 

"దేశంలోని వికలాంగుల జనాభా గురించి సరెన "లెక్కలు 

లేనందున సమస్యా హిమాణం, చేపట్టవలసిన సేవా కార్యకమాలు 
గురించి అవగాహన సరిగాలేదు. దీనికి కారణం వైకల్యానికి సరెన 

నిర్వచనం లేకపోవడమే. అంధుల, చెవిటి, కుంటివారి వునరావాస చర్య 

లను తెలియచేసే పరిశోధనలు (Studies) ఇంకా సరిగా లేవు. 

ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ "ఫేర్ (Indian Council of 

Social Welfare) సిర్వహాంచిన పరిశోధనలో అల్ ఇండియా ఇన్ సై 

ట్యూట్ ఆఫ్ ఫిజికల్లీ ేండిశేప్డ్ (All India Institute of 
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Physically Handicapped) లో ఉన్న వికలాంగులు కృతిమ 

అవయవాలను ఎంతవరకు వినియోగి స్తున్నారని భ్య్యయంగా పెట్టు 

కున్నది. 

ఉచితరీతిలో ఉపకారవేతనాలు వికలాంగులకు అందించినా, 

విద్యాభివృద్ధి తగినంతగా వారిలో కనిపించడంలేదు. నదివమైనా, ఒక. 

వ్యకి విద్యాభివృద్ధి అతని కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిమిాద ఎక్కువగా 

అధారపడి ఉంది. 

అంగవైకల్యం - అర్థం = పునరావాసం 

అంగవికలుర వై సాంఘిక అభి పాయాలు, తత్త్వం ముఖ్యంగా 

నాలుగు ముఖ్యమెన దశలలో చారితాత్మక దృష్టిలో అవగాహన 

అన్ఫుతాయి. 

(అ) బయటపడటం ఏనా so(Exposure and destruction) 

(అ) రతుణ (Care and Protection) 

(ఇ) శితేణ, విద్య (Training and Education) 

(ఈ) సాంఘిక నిమగ్నత (300121 Absorption) 

అ) బయటపడటం = వినాశనం 

(పాథమిక సమాజంటో (పకృతి సిద్ధంగానే జీవనానికి యోగ్యత 

ఉన్న (Survival of the fittest) నియమాన్ని అనుసరించి వైకల్య 

మున్న వారిని తొలగించడం జరుగుతుండేది. ఆదిమజాతులు (Primitive 

Tribe భౌతికంగా అశ క్తులుగా ఉండే తమ సహచరులను వదిలి 

వేయడం (Discarding Physically unit People) జరుగుతున్నది. 

(పాథమిక జాతులలో వారిని శతువులన, క్యూరమృగాలకు వదిలి 

వేయటం జరుగుతుంది. [పాథమిక సమాజంలో, సమూహం మంచి 

కోసం అశ కులు త్యాగం చవేయబడుతుంచేవారు. ఈ (పాథమిక 

సమాజంలో అలిఖత చట్టం (unwritten Law) పూర్వీకులు లిఖత 

చట్టంగా చాలా శతా బ్దాలవరకు ఉండేది. 
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ఆఅ) రక్షణ (Care and Protection) 
పాశ్చాత్య చేశాలలోని కై) స్తవ నియమాలు (Christian 

ideal) తూర్పు దేశాలలోని బౌద్ద సిద్ధాం తాలవల్ల (Buddhist 

doctrines) ఈ ఆచారం క్రమంగా విడిచి చెట్టడ మైంది. ఈ "రెండు 

మతాలు భాతిక అంగ వైకల్యం ఉన్న వారితో సహో సౌకర్యాలను 

అందుకో లేని (పజలందరకు, మానవ స్మాభాతృత్వంతో ను, బలహీను 

లను రశ్నీంచవలసిన బాధ్యత బలవంతులవై ఉన్నదని అందువల్ల వారికి 

రక్షణ కల్పించవలసి ఉన్నదని తెలుసుకోవటం జుగింది. 

మానసికంగాను, దృష్టపరంగాను, భాతికంగాను అంగ నైకల్య 

మున్న వారికి రతుణ కల్పించటంలో, వే) సృవ సముదాయం శద్ద 

వహించింది, అయినప్పటికిని వారు సమాజంలో సమాజ స్థానంలో 

ఎప్పుడూ ఆదరించబడ లేదు, 

ఇ) శిక్షణ, విద్య (మ and Education) 
15 వ శతాబ్ద Du స్వేచ్చ, సమానత్వం, సౌ భాతృత్య్వ 

భావాలకు ఎక్కువగా వీలువఇవ్వడం జరిగింది. సామూహిక అవసరాన్ని 

(Collective interest) వ్యకి హక్కు-లు అధిగమించాయి. కొంత 

మంది విజ్ఞాలై_ న ఆలోచనాపులు (eminent thinkers) నిపొద 

పూరితి విక లాంగుల వై వెవు దృష్టిని మకల్చారు. పర్యవసానంగా అ నేక 

సంస్థలు (Institutions) ఉద్భవించాయి. అబే సమయంలో అంగ 

నై కల్యాలకు సంబంధించిన వ్యాధులను నయం చేయటంలో నై నెద్య 

శాపం క కూడా గణనీయమైన (వగతిని సాధించింది. ఆ విధంగా ఆ అంగ 

నెక చైకల్యుర నై నె సాంఘిక నె వై ఖ(5001a గ11i[దేలసాంఘీక ఇ బాధ్యతగా 

నూరింది. 

ఈ) సాంఘిక నిమగ్నత (56[l Absorption) 
19 వ శతాభాంతంలో వికలాంగుల. వృతి సమస్యలు [పజల 

దృష్టిని ఆకర్షించటం ప్రారంభించింది. 20 వ శతాబ్దం (ప్రారంభంలో 
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కొన్ని అభ్యుదయం పొందన చేశాలలో (Progressive Countries) 

కొన్ని చట్టాలు చేయడంకూడా జకిగింది. అనేక ఇతర కారకాలుకూడా 

వికలాంగుల అవసరాలను [పజలు గుర్తించేటట్లు చేయటం జరిగింది. ఈ 

సమస్య పరిమాణంలో పెరుగుదల, పారి శామిక సమాజాభివృద్ధి? 

విశ్వాంతర నిర్భంధ [పాఫమిక ఏద్య (Universal Compulsory 

Elementary Education) (పజ్య్వాస్వామిక సంస్థలు ఉద్భవించటం 

(Rise of Democratic Institutions) "మొదలై న కారకాలవల్ల 

కూడా [వజలు వికలాంగుల అవసనాలను గు ర్రించటం జరిగింది. ఒకటో 

(పపంచ యుద్ధం “పునరావాసం” అనే పదానికి నరియైన అర్థం చేకా 

కింది. తరవాత మానవ సమాజం ఆ సవాలును తీసుకున్నది. వారికి 

హోరం, ఆశయం, వస్తా)లు అందించడ మేకాకుండా తదితర సదువా ' 

యాలను కూజా అండొంచడానికి కప్ స సల్పుశతున్నది. ఇందో (పపంచ 

యుద్దానంతేరం పునరావాసం అనేక తూర్పు, పక్చమ దేశాలలో 

మద్దతు సంపాదించింది. ఐన్ ర్ట రాజ్యసమితి సాంఘీక సం జమ కార్యక 

మాలలో దానిని కలవడంతో నిస్పంచేహంగా, సంఘంలో చడానికి సరి 

యెన స్థనమిచ్చినస్లు జయుంది, 

భౌతిక వైకల్యాలకం కారణాలు 

(1) వంశపారంపర్యం ఏ 

ఆనువంశికజీనుల పనితీరులో వచ్చిన కలతలవల్ల , వంశపారంపర్య 

వోషం (Hereditary Defect) అనేది ఒక తరం నుంచి ఇంకొక 

తరానికి సం|కమి స్తుంది. 

(11) వుట్టుకలో వచ్చిన లోపాలు (Congenital Defects) 

పుట్టుక సమయంలో వచ్చిన లోపాలను (Congenital 

Defects) అంటారు. అన్ని వుష్టుక లోపాలు వంశేపారంపర్యంగా రావు, 

పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలకు మెటర్నల్ మాల్ న్య్యూటిపన్ (Maternal 

Malnutrition) మటర్నల్ ఇన్ ₹కన్ (Maternal Infection), 

17) 
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Rh కారక వువ్యాధిః ౫X కిరణాలు, రసాయనిక కారకాలు (Chemical 

Agents, తల్లి (గాంధిక అవ్యవస్థిత (Mother’ s Glandular 

Disorganisation) గర్భంలో విండో (Foetus) అసాధారణస్థానం 

వంటి యాంతిక కారకాలు - కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. 

(iii) ఆర్జిత లోపాలు (Acquired Defects) 

పుట్టుక గాయాలు (పుట్టుక కష్టమైనప్పుడు), వ్యాధిగ స్వ స హ్ 

స్థితులు జబ్బులు అంశే నో రింతేదగ్గు (Whooping Cough), తట్టమ్మ 

హరు (Measles), సింధూర వర్ల జ్వరం (Scarlet Fever), మునిం 

చె టిన్ (Meaningitis) ఎన్ స పల టిక్ (Encephalitis) ఎముక లలో 

కళ్ళలో శయ (Poliomyelitis) వంటి వ్యాధులవల్ల ఈ లోపాలు 

ఆరి రితమవు తాయి (సంక్రమిస్తాయి). 

(iv) [పమాదాలు 

చాలా పాశ్చాత్య దేశాలలో శాశ్వత అశ కృత పారి శామికో - 
రహదారి [పమాదాలవల్ల సంభవి స్తుంది. ఇవి యుద్ధ (వమాడాలకన్న 

మించి ఉంటాయి. ఇవి సాధారణంగా పారి శామిక రన్స్ (Traffic) కింద 
పడటం, అగ్ని పమాదాలవల్ల సంభవిసాయి, 

(v) పోవ కాహోర లోటుపాస్లు 

పోషకాహార లోటుపాట్లవల్ల వ్యాధి నిరోధక శ్రి తగ్గుతుంది. 
ఇది అశ కృతకు డారి తీ స్తుంది. 

(vi) లోపభూయిష్ట ఫోరణులు (Defective Postures) 

చెడ్డథోరణి శే స్ధితి (Bad Pasture) అశ కృతకు కారణమని 
చాలా తకు,-వమంది గు Bg సారు. తక్కు-వతీరు (Poor Pastureఅశేది 
సామాన్య బలహీనతవల్ల, పోషకాహార లోటువల్ల, పని అలసటవల్ల 
(fatigue) పునరావృతమయ్యే దీగ వ్ల కాలిక వ్యాధులవల్ల (Repeated 
and prolonged Infection) వస్తూంది. 

(vii) యుద్ధ పర్యవసానాలు (Consequences of Wary 



కొలాంగుల సండేమం 259 

పాశ్చాత్య "దేశాలలో యుద్ధమనెది, యుద్ధఏరుల కే కాకుండా 

నూన్య పొరులకుకూడా శాశ్వత అశ క్షతకు ఏకెక కారణం, 

11) చేదరకం 

అజ్ఞానం, వ్యాధి, ఫోవళాపహారం లేకుండటంతో బాటు చేదరికం, ' 

$ కతకు దారితీసే భయంకరమైన కారకం. అశకృత మరల సేదరి 

నికి దారితీ స్తుంది. 

(1x) ఇతర కారణాలుగా నిరక్షరాస్యతవల్ల కలి అజ్ఞ నం 

 ద్యసిబ్బంది కొరత, [పారంభదశలో నె చికిత్స పొందటానికి సదుపా. 

రాలు లేకపోవడం విధి (1216) ని నమ్ముకొని ఉండిపోవడం మొదలై న 

ఇశ్రవిసి పర్క-నవచ్చు. 

భౌతిక వైకల్యం ఉన్నవారిని ముఖ్యంగా "రెండు భాగాలుగా 

డదియవచ్చు. 

(1) జ్ఞూనాంగ వైకల్యం (Sensorily Handicapped). 

(11) కుంటివారు (Orthopaedically Handicapped), 

సవివరమైన వర్లీకరణాన్ని ఈ కింది విధంగా పొందుపరచవచ్చు. 

(1) దృష్టి నెక ల్యం కలవారు లేదా (గుడ్డివారు, 

(1) వినికిడి వె వైకల్యం కలవారు లేదా చెవిటివారు, 

(11) భావ వె వైకల్యం కలవారు లేదా వదూగవారు. 

(17) కుంటివారు (0102661021 handicapped or 

crippled) 

అశక్తతను నిర్వచించడం (Defining Disability) 
భౌతిక అశక్తత. చైవిక పరిమితులను (biological limita- 

tions) ఏద్య వృ ర్తి లి సాంఘీక అంతః క్రియలు. (Social interaction) 

లతో పరిమితులను "అెలియచే స్తుంది. 

దీనిని ఈ [కింది విధంగా నిర్వచించవచ్చు. 

అ) భౌతిక |పకారా$లం (Physical functions) 
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వ్యాధి గాయాలి లేదా ఆనువంశికత - కారణం ఏదెనా- 

భౌతిక అశక్తత. భౌతిక (కార్యాలలో పరిమితులకు దారితీస్తుంది, 
బది నడిచే అంగాల పె గాసి, జ్ఞ నాంగాల వి గాని, లేక (ప త్యేకఅంగాల వై 

గాని తన (పభావాన్ని కలగజేస్తుంది. 

ఆ) వృత్తిపరమైనది (04024) 
అమెరికా సంయు కృ రాష్ట్రాలలో వునరావాస చట్టం 1954, 

ఒక భౌతిక అశ కి Er ఈ [కింది విధంగా నిర్వచి స స్తుంది. ఉద్బోగితకు 

_ ఎంతో అవరోధం కలిగించే భొతిక లేక మానసిక అశ క తతో ఉన్న 

వాడు మియు సునరావాస నాక ర్యాలద్యారా యోగ్యత గలనాసిసి- 

ఆదాయాన్ని చ్చే వృ తిని చేపట్ట డానికి “భాతిక అక మృడుగా?గా 

నిర్వచించింది. 

ఇ) నాంఫకవైంన ది (Social) 

Dr. Kessler ననుసరించి భౌతిక అశ కృత అనేది వెద్యశెస్తుః 

మానవశ్ళస్త్ర  సంబంధమైంది. . (Anthropological) అనే కన్నా న్నా 

సాంఘిక మెంది, ఆర్థిక పర మెనది. ఇది సమాజంలో వృ త్రి స్థితిగతులను 

నిర్భచి స్తు సుంది, ఛాత్రేక లొ పమున్ననారు బహ ర తంగాగాని, అంతర్ల తంగా. 

గాని, పనిచేయటానికి, భౌతికశ క పరిమిత మెపోతుంది. అనుకూల 
సాంఘిక వె ఖ3 కలుగే స్తుంది. 

ఈ) విభ్యానంబంధపై ఎనది 

తన భౌతిక స్థితి సాంఫీక, వినోద (Recreationaly విద్య 
వృ త్రిపరమెన ఇాల్యదశ కార్య। కమాలలో. పూర్తిగా పొాల్లొనకుండా 
చేసేటట్లు ఉంశకే అట్లాంటి బాలుని వికలాంగుడిగా చెప్పవచ్చు. 

ఒక వ్య క్రిబస్క సమాజంసపైన భౌతిక అశక్రతీ (భావం 
(1) (పభావిత మె త్రాలు (Areas Affected) 

కుంటి వ్యాధులు, (పమాడాల [పభావం, రోగలక్షణ వాసా స్తానికి 
మాత్రమే సరెపుత మెనవికాను, (The effects of Crippling diseare 
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or Accident are seldom, if ever Confined to the Patho- 
logical Condition alone అనేకమందిలో ఇది వారి మానసిక 

విద్యా సాంఘిక వృ _తిపరమైన రంగాలలో కూజా తన వభావాన్ని 

కలిగి స్తుంది, | 

(4) భితిక మైనది 

(పతీ కంటి అశ కృత (Crippling Disability) చలన సామ్య S$ 

నష్టాన్ని గాని అందులో పరిమితినిగాని కలగ స్తుంది. (Locomotor 

abilities lass) కొంతమంది విషయంలో ఇది కొంతవరకు తగ్గించ / 

బడినా లేక పూక్తిగా నయం చేయబడినా చాలామంది విషయంలో 

నిర్మాణాత్మక క్రియాత్శక లోపాలు శాశతంగా ఉండిపోతున్నాయి. 

నైద్యశాస్ర్రం ఎంత ప్రగోగతిలోవున్నా ఇది తప్పటం లేరు. మిగిలిన 

వననులను ఉపయోగించుకొని అభివృద్ది పెందడ మే ఏశెక 

(పత్యాన్నాయం, 

(0) మానసిక మైనది (Psychologicaly 

కొద్షగా నిమ్నభానం కలిగిఉండటం తప్పించుకొని తిరగటం 
(escapism) అత్యధిక మందత (eXtreme depression), అత్యధిక 

Spo (over agression) లు. ఈ మానసిక కలతలు (Psycho- 

logical disturbances) అంగ వై కల్యంవల్ల (పత్యతంగా రావచ్చు 

లేడా సాంఘీక నైఖరుల (500121 attitudes) వల్ల పరోతుంగా 

రావచ్చు. 

(6) సాంఘీక మైనది (500121) 

అశ క్షత వ్యక్తిని సాంఘీకంగాను అతని గృహసంతోపాన్ని 
కూడా దోచివే స్తుంది. సామాజిక అంతః| కీయలలో అతని పరిమితులు 

ఏర్పడతాయి. ఇంట్లో అతని అశ కృతను అళ క్రతలా శాకుండా 

ఎక్కువగా రతుణ కల్పించడంగాని, పూర్తిగా నిర్ల్షత్యుం చేయటంగాని 

చేస్తుంటారు. వునరావాసంలో, (పజలకు, తల్గిదం[డులకు సరియైన 

అవగాహన కలిగించటం వాలా అవసరం, 
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(6) విద్యాసంబంధ మైనది (Educational) 

వికలాంగులు విద్యలో వెనకబడటానికి కారణం మేధస్సు 
సంబంధమైనది. కాదుకాని అనుభవం లేకపోవడమే. (ప స్తుతంఉన్న 

విద్యాసౌకర్యాలు, చాలామంది వికలాంగులు ఉపయోగించుకొనే 

స్థితిలో లేరు. వారికి (పత్యేక పరికరాలు బోధనా పద్దతులు అందించాలి, 

(6) వృత్తి త్రిపరమెనది (Vocational) 

[వ శ్వేక సౌకర్యం కల్సి స్తే తప్ప వికలాంగులకు ఉద్యోగం 

' సంపాదించటానికీగాని, నిర్వహించటానికిగాని కష్టమనేది మనకు అనుభవ 

! పూర్వకంగా "తెలు స్తున్నది. యజనూనుల సహకారి కుల సముదాయ, 

సహాయ నిరాకరణనై ఖరి (unhelpful attitudes) వారి ఉద్యోగ 

అవకాశాలను పరిమితం చే స్తున్నాయి, 

పునరావాసం (Rehabilitation) 
పునరావాసం అంకే వికలాంగులు భౌతికంగా, మానసికంగా, 

సాంఘకంగా, వృ త్రిపరంగా, ఆర్థికంగా  యధాసామర్గ్యాన్ని "త్రిక 

పొందటం, సంపూర్ణ మైన కుటుంబ జీవితం, . సంపూర్ణ మైన ఉద్యోగ 

జీవితం గడ పగలిగిన స్థితికి వికలాంగులు చేరుకొన్ననాజే వికలాంగుల 

పునరావాసం సంపూర్ణ మైనట్టు పరిగణించబడుతుంది. వునరావాస భ్యేయ 

 మేమరకే వికలాంగులకు తస అశ క్షత ఆటంకం కలిగించని సరిమొన 
ఉద్యోగ్యాన్ని కల్స్పీంచటమే ఫునరావాసంలో అశ కృతను ప్ై నంత 

కనిష్ట స్థాయికి తగ్గించటం ఆ వ్యకి తన సంపూర్ణ సావమర్గ ర్థ్యం మేరకు 

పని చేసుక "శేటట్లు నివసిం చేటట్టు సౌకర్యాలు కల్పించటరలో అధ క కొత 

నిరోధం అశక పరి స్థితులను 'అదిలోనే చక్క దిద్దటం మొదలై నవి 

చేపట్టవలసిన కార్య క్రమాయి. 

శనరావానాన్నిబట్ట వికలాంగులను, ఈ కింది విధంగా విభజించ 
~ 

[1] శాశ్వత ఉదో ్వగితను సంపాదించటానికీగాని, సామాన్య 

జీవితాన్ని గడపటానికిగాని ప్రత్యేక ; సహాయం అవసరంలేని అశ కతలు 
ఉన్న నారు. 
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నెద్య, మనోవిజ్ఞాన చికిత్స (Medical andPsychia- 

ent) వృ_తికి సంబంధించిన సలహోలు, వృ తిని కల్పించే 

ocational Counselling and Placement) మరియు 

కి సేవా పద్ధతి, సమూహ సే నవాపద్ధతి వంటి (పత్యేక స 

హాన్యులతొ" లేదా సాధారణ ప్రజలతో ఉన గాక హో క 

అశ క కృలున్నవారు,. 

సాధారణ [పజలతో ఉదో్యోగవిషయంలో ఎప్పుడూ పోటీ 

3లో ఉండి, (ప్రత్యేకమైన ఆ(శమముండే పనిస్థలాన్ని గాని 
workshops) ప్రత్యేక సదుపాయాలను కల్చ్పించవలసిన 

్న_చారు. 

యస్సులో ఉండే భౌతికంగా అశ కులయిన వికలాంగులకు, 

రిక విపణిలో ఉన్న వేతనరేట్ల కనుగుణంగా, వారికున్న 

బట్టి వారికి ఉద్యోగాలను కల్సించాలనటం - పునరావాస 

)టువంటి కార్యక్రమాలు, ఈ [కింద వెందుపరచినవాటిలో 

ఏ అన్నిటినిగాని కలిగి ఉండాలి, 

వై_ద్యపరీశ్ను 

నై ఎ ద్యవునరావాసం 

(వోస్ట రీక్ష (Prostheries) 

వృత్తి తీలికణ (Vocational Training) 

వృర్తికి సంబంధించిన సలహోలు (Vocational Coun. 

selling) 

తాత్కాలిక కాలపంమితులలో, ఆగశయమిచ్చే పని. 

స్థలాలలో (workshops) శిక్షణనిచ్చే సౌక ర్యం. 

|] జీవితం గడపటానికి, ఇతర అవసరాలు తీర్చుకోవటానికి 

ధనసహాయం చేయటం. 

1] ఉదో్యోగం కల్పించడం. 

సాంఘిక వ్యక్తినే సనా కార్యక్రమాలు. 
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వయోజనవా త 

ఉద్యోగం, వెళ్ళి వీతృత్వం - వయాజనుడుగా (పతీ వికలాం. 

గుడు పోషించవలసిన ప్మ్నాతలు. అటువంటి అభివృద్ధి వికలాంగుని తన 
మాద తను ఆధారపడి ఉండటం మరియు అత్న్మ రణ (Self 

actualisation) మోద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ విషయంలో తల్లి 

దం[డుల మరణ కూడా అవసరం. 

ఏక లాంగుని సయం వ్ క్రి అంకే వైకల్య పరిమాణం (extent 

of handicap) అతని మేధాశ కి అతని భావన సాంఘీక పరిపూర్ణ 

తలు వునరానాస ధ్యేయం సాధించటానికి చాలా ముఖ్యమైనవి. 

అవకాశాలు లభించడం కూడా వాలా ముఖ్యమైన అంశ మే 

వికలాంగుడు సంపన్న కుటుంబంలో వుట్టనా లేదా వెదట్యేః విద్య పనా 

వాస సౌకర్యాలు అతని కుటుంబం నివసి స్తుండే [పాంతానికి అందు 

బిటులో ఉన్నా వికలాంగుడి పునరావాసం వీలుకలుగుతుంది. 

వికలాంగుల సంక్షే వుంలో కెద సాంఘిక సంక్షే వు 

మండలి (6. $, 1. క) యొక్క పాత్ర 
20 వ శతాబ్దం (ప్రారంభంలోనే సాంఘిక సంవేమ మండలి 

(C.S5.W.B,) వికలాంగుల సం తేమ కార్య కమాలకు వునాది వేసింది. 
అంధులు, చెవిటీవారు, మూగవారు, కుంటినారు, మానసిక యక్ ల్య 

మున్నవారు వీరంతా కూడా అప్పటివరకు నిర్ణ మ్య పరచ బడ్డారు. 

౮౩.17.53. ఈ సంవష్నేవు కార్యక్రమాలను చపన్తేనాటికి బహుకే వ 

స్థాయిలోనూ ఏ రాష్ట్ర శాఖగాని, శేందశాఖగాని ఏరి సంశేముం 

చేపట్టలేదని చెప్పవచ్చు. C.S.W.B. ఆ విధంగా చేపట్టడానికి పండిత 
జవహర్ లాల్ ముట్ట మొదటి ఛైర్ మన్ శీవాతి దుర్తాభాయిబేశ్ ముఖ్ 
కృషీ, (శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీగారి సన్ని పీ తతత్వం మరియు జీవితాలను 
అంకితం చేసిన సంఘ సండేము కార్యక ర్భలు కృషి. సల్పడ మే కారణం 

గడచిన తిదశాఖాలలో C.S.W.B. వికలాంగులకు సహాయపడే అ నేక Gq . 
. 

స్వచ్చంద సవా సంస్థలకు తమ. సహాయ సహకారాలను అందించింది, ఏ గ్గ 



సంవేముం . .. లర౦9' 

రాహు సాంఘీక సంతేవు సలహా మండలాల - ద్వారాను 

ఫ్ స్వచ్చంద సేవాసంస్థల దేశ, రాష్ట్ర), జిల్లా స్థాయిలలో... " 

జాసికి వికలాంగుల సమస్య గురించి అవగాహాన కలిగిం; 3 

ర్లాతీయ వికలాంగుల సంవత్సరంలో (International 

isabled Persons, 1981) C.S.W.B, ఇంకా ఆధిక or 

ది, 

ఐక్యరాజ్యసమితి సిద్దాంతాన్ని నమ్మి తే| U.N. Theory] 

10 శాతం జనాభా వికలాంగులుగా ఉన్నారని మనకు 

పథకాలు చేసేవారికి [Planners | పరిపాలకులకు, సంఘ 

"రక రృలకు, సాంఘిక శా స్త్రవే_త్తలకు, వికలాంగులకు 

ఏవరాలు సరిగా తెలియనందున, సమస్య పరిమాణాన్ని 

ములేక పోతున్నారు. 

నం కల్పించటం 

WB సాంఘీక, ఆర్థిక కార్యక్రమంలో స్థాపించబడిన 

1953 | నుంచి వికలాంగులకోసం సాంఘీక, అర్థిక శేందా 

"ల్పటంకోసం అనేక స్వచ్చంద సేవాసంస్థ లకు ఎంతో 

ఫూ వ స్తుంది. ఈ కేందాలన్ని కూడా నెడిమేడ్ బట్టలు, 

Teloves] నోట్సు, కాగితాలు మొదలై. నవి. అప్పడాలు 

నుడం, వడంగివని, అచ్చువేశే నవని, సబ్బులతయారీ. రీ 

'డపటం మొదలైన పనులను చేపడుతున్నాయి. 19065 నుంచి. 

వికలాంగులు ఈ కార్య[క్రమాలవల్ల లాభం పొందుతున్నారు, 

సిక్ ఆర్థిక శేండాలలో ఏక లాంగులకు ఉద్యోగాలు కూజా 

| 

స్తుతానికి 8,000 కు పైగా సొంఘీక' ఆర్టీ క శేంచాలు మన 

మూలలా నెలకొల్పబడి ఉన్నవి. ' ఇవన్ని శేం|ద సాంఘిక 

ఏండలి ఆధ్యర్యవంలో, వికలాంగులకు ఎంతో ఆపాధిని 

y+ 
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సామాజిక సమైక్యత (భః intigration) 
సామాజిక సమైక్యతను |[పోత్సహించటానికి, అనేక సెలన్సదిన 

గృహ శిబిరాలను [Holiday-home- camps | నిర్వహంచాలని నిశ్చే 

యించిండి. 'రోగం కుదిరిన తరవాతకూడా కుష్టువారిని సంఘం ఆమో 

దించటం లేదు. అందుకని వారికి ఆశ్రయ ఉపాధి స్ధలం [Sheltered- 

workshops | నలకొల్పటానికి బోర్డు నిశ్చయించింది. 

కేంద సాంఘిక సండ్నేమ మండలి, తన సిబ్బంది నియామకంలో 

కీ శాతం ఉద్యోగాలను వికలాంగులకు కేటాయించింది. అం లే కాకుండా 

రాష్ట్ర సాంఘీక సండేమ సలహో మండలిలోను కూడా. ఆ విధంగా 

నియమించాలని ఆచేశాలు చేయటం జరిగింది. 

1980 = సెప్టెంబరు నెలలో జరిగిన రాష్ట్ర) సాంఘిక సంషేము 

సలహా మండలుల సమావేశంలో చేసిన సిఫార్సుల పేరకు CSW B 

కృ[కిమ అవయవాల కొనుగోలుకు వికలాంగులకు సబ్పిడినికూడా 

ఇవ్యాలని నిశ్చయించింది. 

మన జేశంలో మన సాంఘిక అనువంశికత [Social 16111286] 

సంస స్కతుల ననుసరించి, అవేక దేశస్థాయి, రాష్ట్ట్రన్థాయి స్వచ్చంద 

సేవా సంస్థలు అశ కోల విద్య వృళ క్రిలోకణ, ఆర్థిక పునరావాసం వంటి 

విషయాలలో గురి ంచదగ్గ రీతిలో సేవా కార్యక్ర మాలను చేపడు 

తున్నాయి. అబువంటి వాటిలో బొంబాయి నగరంలో ఉన్న [Fellow- 

ship for the Handicapped సంస్థ సను, అదేనగరంలో ఉన్న నేషనల్ 

అసోసియేవన్ ఫర్ ది బెండ్ [National Association for the 

Blind] సంస్థను అలహాబాదు. “నగరంలో ఉన్న రోటరీ స్పాన్సర్డ్ 

రిహాబిలీ కేషన్ సెంటర్ ఫర్ ది క్రివుల్త్. | Rotary Sponsored 

Rehabilitation Centre for the Crippled], _ అలిండియా 

ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది డెఫ్ [All India Federation for the Deaf } 

నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది మెంటల్లీ రిటాన్తైడ్ [National Fede- 

ration of the Mentally Retarded]eసే సంస్థలను చెప్పుకోవచ్చు. 



'పెకలాంగసుల నంతేమం 967 

1978-79 లో 120 సచండ సేవాసంపలకు రూ; 9 మిఖియవ్వు, 
స్టా 

లె 

1980-౪1 లో 114 క్వళ్ళంి క్ 
న రవ హౌ rE ry 

వ్ po 
సహాయం వికలాంగుల సంవ వం C.S.w.B. మంజూ వేసింది. 

వం 

వికలాంగుల కోసం (పభుత్వం కూడా ఎన్నో [వత్వేక. కార్యక 
వె లి'- 

మాలను నిర్వహ సుంది. 

1. సంయుం క్త విద్యా (పణాలిక 

(పత్యేక పాఠ శాలలలో అంగవికలూై న చాలుకు విద్య న్న 

కెంచేటప్పుడు తాము మిగతావారి నుంచి పిడవీయబ్యా "౦ = అష న 

కు లోనవడం, సమాజంలో ఇతరులతో కలసిమెలసి "తిరగ తేక 'వావడం 

జరుగుతోంది. ఈ పదతిమారిపోయి వారూ సమాజంలో ఒక భాగమని 
పను 

3 

"తెలుసుకోవాలనే ఉక్రైశ్యంతో సంయు కే వద. పణాళికను | పవేశ 

“పెట్టడం జరిగింది. ఈ (పణాళ్లీక (పకారం అంగటి లుక్కు అంగనే కల్యం 

చేనినారు ౭ ఒకేచోట కలసిమెలసి విద్య నభ్యసించటం, అటపాటలలో 

పాల్లొనటం జరుగుతుంది, దానివల్ల ఒకరిపట్ల మరొకైెకి సదవగాహన 

ఉరగడం అంగవికలురలో అత్మవిశ్వాసం ఇంపొందడం, వాడె శ 

సు 2 నామన్థ్య్యాలు వారికే అర్థంకావడం కనిపించింది. అంతమా। తాన (మ తేక 

విద్యాలయాలను తీసివేయకరు. మామూలు పాఠశాలలలో ఇమడ కోరను 

కున్న వికలాంగుల9 అక్క జే విద్యా సాకి ర్యాలు పెల్చి సారు. 1978 

నాటికి ఈ (వణాళికను ఆంధప్రదేశ్ , హర్యానా? హీమాచల్పచేశ్ , 

రశ మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, ఈ కర పజీకే 

రాస్ట్రాలలోను శేం దపాలిత (పాంతం డిల్లి లోను అములుషమ స్తున్నారు. 

| చ్రందుకే. రాష్టా)లక య్యే ఖర్పునంత టిని శెందమే భరిస్తుంది, 1984 

అంతర్జాతీయ వికలాంగుల సంవత్సరం (International Year of the 

Disabaled / Handicapped) లో 50 శాతానికి బదులు 100 

. శాతము శేం[ద సహాయం రాష్ట్రాలకు శేందపాలిత (పాంతాలకు 

అందివ్యబడుతుంది, 
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సామాజిక సహైక్యత (0641 intigration) 
సామాజిక సమైక్యతను | [పోత్సహంచటానికి, అ నేక సెలవుదిన 

గృహ శిబిరాలను [Holiday-home- camps } నిర్వహించాలని నిశ్చ 

యించింది. రోగం కుదిరిన తరవాతకూడా కుష్టువారిని సంఘం ఆమో 

దించటం లేదు. అందుకని వారికి ఆశయ ఉపాధి స్థలం (Sheltered- 

workshops | నెలకొల్పటానికి బోర్డు నిశ్చయించింది. 

"శేంద సాంఘిక సంతెమ మండలి, తేన సిబ్బంది నియామకంలో 

లి శాతం ఉద్యోగాలను వికలాంగులకు కేటాయించింది. అంతేకాకుండా 

రాష్ట్ర సాంపీక సంతేమ సలహా మండలిలోను కూడా ఆ విధంగా 
నియమించాలని ఆబేశాలు చేయటం జరిగింది. 

1980 3 సెప్పెంబరు నెలలో జరి గిన రాష్ట్ర) సాంఘిక సంక్షేమ 

సలహా మండలుల సమావేశంలో చేసిన సిఖార్చుల మేరకు లవ ౪171 

కృ!డైమ అవయవాల కొనుగోలుకు వికలాంగులకు సబ్బిడినికూడా 

ఇవ్వాలని నిశ్చయించింది, 

వున బేశంలో మన సాంఘిక ఆనువంశికత [Social heritage} 

సంస సతుల ననుసరించి, అనేక చెశస్థాయి, రాష్ట్రస్థాయి స్వచ్చంద 

సేవా సంస్థ లు అథ కోల విద్య, వృ ర్రిశోకణ, ఆర్థిక వునరావాసం వంటి 

విషయాలలో గురి, ంచదగ రీతిలో వా శోర్య క్రమాలను చేపడు 
తున్నాయి, అటువంటివాటీలో బొంబాయి నగరంలో ఉన్న [Fellow- 

ship for the Handicapped ]సoy ను, అడేనగరంలో ఉన్న నేషనల్ 
అసోసియెవన్ ఫర్ ది బెంజ్ [National Association for the 

Blind} స ంస్థను అలహాబాదు నగరంలో ఉన్న రోటరీ స్పాన్సర్డ్ 
రిహాబిలికేపన్ సెంటర్ ఫర్ ది క్రివుల్ల్ | Rotary Sponsored 
Rehabilitation Centre for. the Crippled], ఆలిండియా 
"ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది జెఫ్ [All India Federation for the Deaf 1 
నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది మెంటల్లీ రిటా స్లైడ్, [National Fede- 
ration of the Mentally Retarded ]అ సే సంస్థలను చెప్పుకోవచ్చు. . 



వుం “96 
pin 

ఆ 120 స్వచ్భంద సేవాసంస్థలకు రూ॥ 9 మిలియన్లు; 
స్వచ్చంద సె సెవా సంస్తలకు రూ॥ 112 లక్షలు ధన 

@ 
ల్ సం వెమార్థం C.S.W.B,. మంజూరుచేసింది. 

కోసం (వభుత్వం కూడా ఎన్నో పత్యేక కార్యక్ర 

ంది. గ్య ౪ 

కుద్యా (పణాళలిక 

ఆఅ శాలలలో అంగవికలు కె న బాలురు విద్య నభ్య 

కూ మిగతా వారి నుంచి విడదీయబడ్డాం - అనే భావ 

:చచవొజంలో ఇతరులతో కలసిమెలసి తిరగబేకపోవడం 

కుద్రతిమారిపోయి వారూ సమాజంలో ఒక భాగమని 

ఉశ్రైశ్యంతో సంయు క విద్యా పణాళికను (పవేశ 

_ఆఈః (పణాళిక (పకారం అంగవికలురు, అంగవైకల్యం 

౮ కలసిమెలసి విద్య నభ్యసించటం, ఆటపాటలలో. 

శకుంది. దానివల్ల ఒకరిపట్ల మరొకరికి సదవగాహన 

“లురలో ఆత్మవిశ్వాసం -వింపొందడం, వారి గ్గ.క్రి 

w= అర్థంకావడం కనిపించింది, అంతమా। తాన ప్రత్యేక 

ఆ కువేయరు. మామూలు పాఠశాలలలో ఇవుడ లేరను 

ద అక్కే విద్యా సౌక ర్యాలు కల్పిసారు. 1978 

UA 

కను ఆంధపవేశ్, హర్యానా, హిమాచల్ పబేశ్ 

ర ఒరిస్సా, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, ఉ త్తర్మపబేశ్ 

౨(దపాలిత (పాంతం డిన్నీలోను అములుపరు స్తున్నారు. 
ఎత య్యే ఖర్చునంతటిని శేయ్యదమే భరిస్తుంది. 1984 
వాగుల సంవత్సరం (International Year of the 

andicapped) లో 50 శాతానికి బదులు 100 

సహాయం రాష్ట్రాలకు శేందపాలిత (ప్రాంతాలకు 
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2. ఉపకార నెతనాలు 
విద్యారంగంలో సామాన్య, సాం శేతిక, వృతి విద్యలను అర్హత 

గల అంధ, చెవిటి, కుంటి బాలురకు (పభుత్వం ఉపకార వేతనాలు 
మంజూరు చేసింది. ఈ కార్యక్రమం మొదటి పంచవర్ష (పణాళికలో 50 

ఉపకార వేతనాలతో [పారంభమయింది. ఇప్పుడు సంవత్సరానికి 6500 
ఉపకార వేతనాలను ఇ స్తున్నారు. | 

1975 లో :4 నుంచి 40 సంవత్సరాల వయోపరిమితిలో ఉన్న 
భాతిక వికలాంగులకు పారి శామిక లేక వాణేజ్య సంస్థలలో శిత్సణకోసం 

నియమి స్వే వారికి ప్రేశేండు (Stipend) ఇవ్వడం కూడా (ప్రారంభిం 

చారు. కరస్పాండేన్సు కోర్సులు చదివేవారికి కూడా ఉపకార వేతనాలు 

ఆమోదించటం జరిగింది. 1977-78 లో 4,400 వికలాంగుల ఉపకార 

వేతనాలు (పభుత్వం మంజూరు చేసింది. 1981 లో 8,900 ఉపకార 

వేతనాలను ఇవ్వడం జి గింది. : 

వకలాంగంలకం (పత్యేక ఉవాధికల్పనా కెందాలు 
_ వీటిని 1959లో (ప్రారంభించారు. 1979 నాటికి 17 ప్రత్యేక 

ఉపాధికల్పనా శేం[దాలు స్థాపించారు. 1979 నాటికి 17,8317? మందికి 

ఉపాధి సౌకర్యాలం కల్పించడం జరిగింది. సాధారణ ఎంప్లాయి మెంటు 

ఎ్పే ఛంజిలలా (పత్యేక ఎంస్తాయి మెంటు అధికారులను వికలాంగుల 

కోసం నియమి స్తున్నారు. ష్ 

రాష్ట్రాలలో వికలాంగులకు 3 శాతం ఉద్యోగాల 
రిజర్వెషన్లు 

20 జనవరి 1981 వ తేదీన జరిగిన సాంఘిక సంకేమ మంతుల 
సమావేశంలో ప్రభుత(ోోద్యోగాలలో లీ శాతం ఉద్యోగాలు వికలాంగుూ 
లకు కేటాయించాలని, వికలాంగుల సండ్నేను కార్యక్రమాలు వేస్టు 

టానికి సమన్వయపరచడానికి పతీ రాష్ట్రంలోను వికలాంగుల కమిషన్ను 
నియమించాలని నిర్ణయించారు, ఆర్లి కంగా "వెనుకబడిన వికలాంగులకు, 
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వికలాంగులకు పనికివచ్చే పరికరాలను ఉచితంగా సరఫరా చేయాలని. 
కూడా నిర్ణ యించారు, 

వికలాంగులకు పూర్తిగా వేతనాలు 

కార్మిక మంతి "మన్. డి. తివారి, 4-5- 1981 వ “తేదీన కార్మిక 

మంత్రిత్వశాఖ కమిటీచే విక లాంగులైన |శామికులకు 100 శాతం 

(ఇదివంకటి 75 శాతానికి బదులు) వేత నాలివ్యడానికి నిర్ణయించడ మైంది, 

అని తెలియచేశారు. గనుల పర్మిశమ (mining Industry) లో 16 

శాతం జీతాలు పెంచినట్లుకూడా కోలియజేశారు, ఇది 16 పర్మిశమలక్షు 

వర్తి స్తుంది. 1981 అంతర్జాతీయ వముహూళా సంవత్సరంలో వ్రండియన్ 

ఎయిర్ ఫోరోవారు మొ త్తం 41 మంది వికలాంగులకు ఉద్యోగం ఇచ్చి 

నట్టుగా తెలియచేసింది. అందులో 10 మంది అంధులు, 16 మంది 

కుంటివారు (01010 02661021) handicapped) 15 మంది చెవిటి 

నాచు. 

జాతియ బహువుతంలం 
వికలాంగులకు ఉపాధిని (పోత్సహించడా నికి (పతీ సంవత్సరం 

(పకిభావంతులైె న వికలాంగులకు అధికంగా అవకాశాలిచ్చిన యజ 

మానులకు భారత రాష్ట్రపతి జాతీయ బహుమతులుకూడా ఇ స్తున్నారు. 

వెరాటారు వాహనాల ఇంధనం ఖర్చు 
మోటారు వాహనాలను ఉపయోగించుకునే వికలాంగులకు 50 

శాతం ఇంధనం ఖర్చును కూడా (ప్రభుత్వంవారు ఇస్తున్నారు. ఇది వారి 

కదలికను (పోత్సహీ స్తున్నది. 

అంతర్జాతియ వికలాంగుల సంవత్స రం 1081). 

(International year of the Disc dled (198) 
1981 న అంతర్జాతీయ వికలాంగుల సంవత్పరాన్ని పురస్క- 

రించుకొని ఒక జాతీయ సంఘాన్ని శీంద (వభుత్వం కేంద సంకేవు 

ణాలు ఆధ్యర్యంలో ఏర్పాటుచేసింది, ఇందుకు అనుబంధంలో కొన్ని 

_ కార్యనిర్యాహక సంఘాలుకూడా నెలక్్లల్చ్పబజ్టాయి, "కేయద కార్మిక 
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శాఖకు సంబంధించిన ఇటువంటి ఒక సంఘం విక లాంగుల సంతేమాన్ని 

వురస్క-రించుకొని కొన్ని సిఖార్పులను చేసింది. అందుకు అనుబంధంగా 

వారికోసం (పత్యేక ఎంప్లాయి మెంటు ఎ క్చేంజిలను స్థాపించడం, 

ఫ్యాక్టనీలలోను, బయట ఉపాధి కల్పించే కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా 

చేపట్టడం జరుగుతున్నది, 

తదితర కార్య కవరాలం 

1. (పభుత్వ యం[తాంగంలోని (గూవు “(౫ మరియు “DD”? ఉద్యోగా 

లలో లి శాతం ఉదా ్యగాలు ఖచ్చితంగా వి వికలాంగుల కోసం (ప్రత్యే 

కించటం. | 

2.18 రాష్ట్రాల ప్రభు త్వాలలో 1 నుంచి 4 శాతం ఉద్యోగాలు వీరి 

కోసం రిజర్వు చేయడం. 

Mg . (పతీ మంతిత్వ శాఖలో ఒక సమన్వయ అధికారి ఈ విషయాన్ని 

పతశీలించటం. 

4. వ తి విద్యా సంసలలో వికలాంగులను ఎక్కువ సంఖ్యలో చేర్ము. 

వీడ ల శ్ ల చ 

5. (పత్యేక ఎంప్లాయిమెంట్ ఎక్వే ్పంజ్ లు తమ పనిని క్వరితగతిని 

చేపట్టడం. 

6, (గూపు “2, గోబి సర్వీసులలో క కూడా పనిచేయగల స్థానాలను 

వికలాంగులకు కేటాయించటం, 

7. వికలాంగులను నదో ఒక సాకుతో ఉద్యగంలో చేరకుండా చేసే 

_ యత్నాలను రూపుమాపటం, 

రి, కుర్చీలకు, సోవాలకు బె త్తం అల్ల డం మొదలై. న పనులు శేవలం 

వికలాంగుల ద్వారానే జరి గేటట్టు చూడటం. . 

9. గుడ్డివా *రుగా నమోదు అయిన ప్రతీ వ్యక్తి క్రి క్రి 1981 ముగిసేలోగా 

ఉదో సగం కల్పించడం. 

10. వృత్తి స్తీ విద్యలో సె నై_వుణ్యం కలిగింశోటందుక ప్రక్యేక ంగా కృపి 

' సలిపేందుకు అహమ్మదా బాదు, మాసు; బెంగుళూరులలా వృ Ft 

ఏద్యా 'శేంచ్రాలు తెరవడం. 
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(é భుత్వం స్వచ్చంద సవా సంస్థలు, ంఘ సవా కార్యక ర్న 

అంగవికలుర సరియైన జనాభా వారం నిజ జీవన పరిస్థితులకు సంబంధించిన 

విషయాలను సరిగా చక్షదించి, వారి సర్వత ముఖాభివృద్ధికి కృపి చేయ 

వలసిన అవసరం ఇంకా ఛాలా ఉంది. 

వికలాంగుల సంక వంం 

అంధుల సండకేమ కార్యక మం 

మతాల [పభావంవల్ల నే భారత దేశంలో సం చేమ సేవా కార్య 

క్రమాలు మొదలైనవి. పూర్వం గుడ్డివారికి, చెవిటివారికి ఆశ్రయం 

కల్సి స్తుంజేవారు. అందులో వారికి నివాసం, భోజనం, బట్టలు వంటి 

సదుపాయాలు కల్పించేవారు. మొట్టమొదట అంధగృవోలు(1[10%065 

for the Blind) అశోకుని కాలంలో ఏర్పాటుచేయడం గమనార్హం. 

తరవాత (దాతృత్వ దృక్పథంతో వికలాంగులకు కూడా సామాన్య 

మానవునివలె జీవించేహక్కు- ఉన్నదని గుర్తించేటంతవరకు (ప్రజలు 

పరిన ర్భన చెందారు. 

(పపంచంలోని అంధులలో మూడోవంతు మించి మనదేశంలోనే 

ఉన్నారు. "దేశంలోని (పతి రెండు వందల మందిలో ముగ్గురు అంధులు 

ఉన్నారు. (పతీ 209 మందిలో 15 మందికి వదోరకమైన దృష్టిలోపం 

ఉంది. ఈ అంధులలో 60.80 శాతం మందిని చికిత్సద్యాషరా బాగు 

పరచవచ్చు. ఈ కళ్ళ వ్యాధులలో శేటరాక్స్, (టాక్ మా అన్నవి అతి 

ఏ స్ఫృతంగా ఉన్న వ్యాధులు. పోషక ఆహారం లోపించడమే అనేక 

సందర్భాలలో .అంధత్య్వానికి కారణం చేశంలో అంధులుగా' ఉన్న 

పిల్ల లలో 250 చేలమందికి పోపక ఆహారం లోపంవల్ల నే అంధత్వం 

వచ్చింది. దృష సక్రమంగా ఉండాలంశు విటమిన్ “ఎ సమృద్దిగా 

ఉండాలి. అంగబలం కావడానికి: ఈ అంధత్వం (పథాన కారణ 

_మవుతున్నది. 
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అంధత్వం నిర్వచనం 

1. సామాన్య జీవిత కార్యాలు చేయటానికిగాని, చదవడానికిగాని' 

దృ్యకి డీయాత్శక విలువ చేకపో లే, అటువంటి మనిసిని గరుక 

| వాడుగా మనం వ్యవహరిస్తాం. 

2. ఈ కింద పేరొ-న్న పరిస్థితులలో ఏదో ఒక స్థితినుంచి బాధపజే 

నారిని “అంధులు” అంటరు. 

(1) దృష్టి పూర్తిగా లేకపోవటం. 

(11) దృష్టి కార్యం (Visual Activity) సరిది'ే కటకంలో 

6160 తేదా 201200 & క్రమమైన న్నేతంలో మించకుండటం. 

1944 లో సమర్పించిన భారతదేశంలో ఉన్న (గుడ్డివారివై 

నివేదికను(£60011 of Blindness in India) ననుసరించి గుడ్డివాడిని 

ఈ కింద విధంగా నిర్భ్టచించారు. 

“ఒక గజం దూరంలో వి స్తరింపజేసిన హస్తం (వేళ్ళను లెక్క 

పెట్టలేని వాడు (గుడ్డివాడు” (‘A personis blind who cannot 

count the fingures of an out stretched hand held ata 
yard’s 61562006”) 

కాని ఈ నిర్వచనం చాలా సంకుచితమైంది. 1944 లో 
సమర్పించిన నివేదిక (ప్రతి లక్షమందికి 5 వేలు మంది (గుడ్డవారు 
ఉన్నట్టు తెలియశెసింది, 

దాక్షిక అంధత్వం (Dartial sight) 
అత్యు త్తే త్తమెనాధ మైన సరిదిద్దటం తరవాత ఒక మంచి నేతంలో 

దృష్ట కార్యం (Visual Activity) ౨0/200 లకి 70]|200 (Small) కి 
మధ్య ఉండటం. 

అంథత్వం = రారణాలు 

1944 (గుడ్డివారివై న నివేదిక ననుసరించి, అంధ త్యొని$ ఈ కింది 
పేర్కొన్న కారణాలు డాకితీస్తాయి. 
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కార్నియా, కంజంటివేల అంటువ్యాధుల వల్ల. . 

కటర్మా మరియు గాక్ మో. 

సరియైన పోవకాహారం తీసుకోకపోవటం. 

“సుఖ వ్యాధులు. 
భూత చె వైద్యుల "లేడా నాటువె వైద్యుల హానికరమైన. చర్యలు. 

 మఠకూచి. 

సరియైన కాంతి లేకపోవడం, వు సృకాల ము[దణ సరిగా. లేకపోవటం 
వల్ల వచ్చే దృష్టి పరిణామాలు, 

విద్య, నిర ఇ 

188 సంవత్సరంలో స్థాపించిన అమృత్ సర్ లోని అంధుల 

పాఠశాల (5010011 for the Blind) తో మన 'జేశంలో అంధుల 

విద్య, శిక్షణ విషయంలో సమిోక్సృత కృపి. మొదలైనది. ఈ పాఠశా 

లను తరువాత రాజ్ న్ కపూర్, డెహరాడూన్లకు మారారు. అంధ బాలి 

. కలు ఉన్న తక్కువ పాఠశాలలలో ఇది ఒకటి, కిందటి శతాబ్ధానికి 

ముందు తాలమ్-కోట్టా (Talam-Cottah) లో ఒక పాఠశాల కలకతా 

_ అంధ్ర పాఠశాలలను. స్థాపించారు. ఈ శ తాబ్బం (పాఠంభింలో దాదర్ 

_ పాఠశాల ' (Dadar School for the Blind) మరియు. విక్గో'రియా 
_ మెమోరియల్ స్కూల్ ను (Victoria Memorial School for the 

Blind) స్థాపించారు, 

అంధుల కోస సం 'చేశమంతటా న్క్షుణ. పాఠశాలలు బి50 శ్రి 

వె బడి ఉన్నాయి. జెహరానూన్ లో ఉన్న స సంస్థ నేషనల్ ఇన్సిస్ట్యూట్ 

ఫర్ ది విజువల్లీ హోండి కాస్ట్ (National Institute for the Visully 

Handoapped) అనే సరుతో జాతీయ ' సంస్థగా మార్చారు, 

బలా కాకా అంకం కా 

* బొరపాయి, కలకతా, ఢిల్లీ, మ।డాసు నగరాలలో ఉన్న 

నాలుగు ఉపాధ్యాయ: శిక్షణా శేంచాలు సంవత్సరానికి: £0 నుండి 50 

వరకు అంధ ఉపాధ్యాయుకు శిక్షణ ఇ స్తుంది. 

త్రి... 
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'డహరాడూన్ లో "ఆన్న అంధు లకో సం జాతీయ 'శేందం 

(National Centre for the Blind) సమ్మగ సేవా కార్యక్రమాలను 

అంది స్తున్నది. దీనిలో అంధ భాలురకోసం ఒక నమూనా ఉన్నళే 

పాఠ శాల, అంధులై న పెద్దవారికి ఒక వికుణా శేందం, పాఖీకదృష్షి 

ఉన్న పిల్లలకు ఒక పాఠశాల, (బెయిలీ పరికరాలు (87211116 Appl- 

ances) తయారుచేయడానికి ఒక వర్కు-పావు బెయిల్ అచ్చు 

కేం[దాలు ఉన్నాయి, , అంధుల జాతీయ (గంభాలయం (National 

library for the 01106)కూడా అనుబంధమై ఉన్నది. ఇది చేశంలో 

(ఇెయిలీ లిటశేచకును అంది స్తున్న ది. ee 

ధైయిలి- కో డ్ తయారి 

1949 “సంవత్సరంలో ఛా రత ప్రభుత్వాన్ని. UNESCO 

అంతర్జాతీయ. | ఉపయోగానిశై బెయిల్ కోడ్ను తయారు చేయమని 

ప్రతిపాదించారు. U N E ర్ CO సమ్మతించి కృషీసల్పిన తరవాతే 

అంతర్జాతీయ (గెయిల్ కోడ్. రూపొందింది. 

వన్ 

'శారత దేశంలో కూడా ద్రిండియన్' Pon ఎక్సపర్ణ్ కమిటీ 

కృషిచేసి భారతీయ. భాషలన్నింటికి సె పడేలా ఒక అమ్మడి (బెయిల్ 

కోడ్ను యునెస్కో. ' మార్షదర్శక సూూతాలను అనుసరించి రూపొం 

దించింది, | 

అంధ సం'జేమం ముఖ్యో్లే దశేం వమం'ు ఆర్థిక స్వాతంత్వం 

సముపార్టి ంచుకొ చేలా అంధులకు విక్షణ ఇవ్వటమే సాధారణంగా 

అంధులు ఈ కింద జేర్కొన్న వృత్త త్తులను వేపట్టగలకు. 

1. వృత్తులు Professions) 
. సంగీతం, సంపాదక త్వం, న్యాయవాదవృ శ్రి త్ర. వ్యాపార నర్వహణ 

వంటి వృ తులను అంధులు స్వయంగా చేపట్టగలరు.. 

ల్సి గృహ పి గ్రమలు 
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_. బట్టల నేత (Weaving) కుర్చీల అల్లిక _ (Chair Caning) 

బుట్టలు తయారు చేయటం, అల్లిక (Knitting), కాగితాలతి గ్రే సంచుల 

తయారీ వంటి వాటిలో పిరికి నిక ఇవ్యవచ్చు. 

లి, కర్మాగారాలలో ఉవాధి (Factory Employment) .. 

పునరావృత. కార్యాలు (Repetitive Operatiotsy- ఉండే 

పనులు కనా గగారాలలో అంధులు చేపట్టగ లరు. 

4. అంధులు - కేంద అరోగ్యమండలి సిఫార్సులు 

. దేశంలో సుమారు 2,50,000 మంది బోలలు అంధులు. "బేశం 

మొత్తే తేంమోద' అవములు చేసేందుకు. రూపొందించిన కార్యకమంలో 

కింది అంశాలకు విశేష (ప్రాముఖ్యతని ఇవ్వాలని. కేంద అరా గ్యమండల్ 

సిఫార్పు చేసింది. 

[1 (గామాణ (ప్రాంకాలన్నింటిలోను (పాథమిక . అరోగ్య 

శేం| దాలను ఏర్పాటు చేయటం, సంచార కంటి, Ce వైద్య ఏభాగాలను 

ఏర్పాటుచేసి తాలూకా, జిల్లా స్ధా యిలలో ఉంటే ప్రత్యేక కంటి నె వైద్య 

శేందాలను నెలకొల్పడం. 

[11] అంధత్వ నివారణ గురించి . కంటి క జాగ్రత్త తకు సంబంధించి 

సనూవారాన్ని పాఠశాలకు వెళ్ళే విద్యార్థులకు, వెళ్ళనున్న. శాలలకు 

పీరై నంత ఎక్కువగా "తెలియచే చేయడం. 

[iii] కంటి రతణకు తీస సుకొనే. జాగ్రత్త తలు, అందుకు అవసర 

మైన పోషక ఆహారం గురించి పిల నంత ఎక్కు-వమంది ఉపాధ్యాయులు 

సంతేమ కార్యక. ర్త లు సంఘంలో నాయకులతో బోధన తరగతులు 

నిర్వహించడం. ల | 

[iv] కంటి రోగులకు ఏై నంత తక్కవ వ్యవధిలో చికిత్స్పచేసి 

వ్యాధులు నయం అమేటట్లు చేయటానికి కంటి నె వైద్య; సౌకర్యాలను 

మెరుగుపరచడం, 

(పపంచ సవుస్య 

(పపంచ "జేశాల అంధుల మొట్టమొదటి సమావేశం 1978 

సంవత్సరంలో నవంబరు 2లి నుంచి 25 వరకు న్యూఢిల్లీలో జరిగింది, 
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ఈ సమావేశంలో 11 చేశాల నుంచి 20 మంది (పతినిధులు పొల్ల 

న్నారు. అంధుల పుర భివృద్దికీ బాగోగులకు ' సంబంధించిన అనేక 

విషయాలను: ఈ ప్రతినిధులు చర్చించారు. 

చెవిటి - వం౮ాగవారి సంక్షేమం. 

పూర్వం భారత జేశంలో వెవిటివారిని శతాష్మగ స్తు సులుగా భావిస్తు స్తుంజే 

వారు.. కాని" చేడు. భారతదేశంలో చెవిటివారిని శాషగ స్తులుగా 

భావి స్తుంజే వారు. కాని నేడు పీరిగురించి (పజలలో. ఎంతో అవగాహాన 

చెరిగింది. ఈ [కింద (పమాణీక కృతే నిర్వచనాన్ని (standard defin1i- 

tion) అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు (U.S. A) అంగీకరించడం 

జరిగింది, : 

1. “జీవితరలోని సామాన్య 'విషయాలను తెలుసుకోవటానికి 

వినికిడి జ్ఞా నేంద్రియం, పనిచేయకుండా ఉండే వ్య కలను చెవిటివారు 

అంటారు.” ఫీ. " 

The deaf are those in. whom the sense of learning 

is non-functional for the ordinary purposes of life. 

ల. జీవితంలో వెవిటితనం. ఉన్నవారు వి స్తరించిన భావ 

(Amplified $p౭౭Chను అన్ని సందర్భాలలోను వినలేరు. అవగాహాన 

చేసుకోలేరు. ఈ తరగతిలో ఉన్నవారిలో మంచివెవిలో 90 డెసీబంల్లు 

(90 Decibles) కంశే ఎక్కు-వగా ఏనికిడి నష్టాన్ని కలిగి ఉంటారు. 

సౌక్షిక చెవిటితనం (Partial hearing) 
పాశ్నీక చెవిటితనం ఉన్నవారు ఈ కింది పరిస్థితులలో ఏదో ఒక 

డానిని కలిగిఉంటారు, 

తరగతి ౨. ఏనికిడి కార్యం ల్ 

1. మైల్డ్ ఇంపేయిర్ మెంట్ ఒక మంచి చెవిలో 80ను మించి 

45 కంక తక్కవ డెనీబుల్ఫొ 

. _లోపీ చటం. 
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ఒక మంచి చెవిలో కఠ కంశు 
ఎ వ 60 కంకే తక్కువ డెసీబుల్ఫొ 

ఒక మంచి వెవిలో 60 కంచే ఎక్కవ 

90 కంపే తక్కువ డెసిబుల్స్ 
ఉండటం, 

మగతనం నిర్వచనం (Speech impairment) 
(వసంగం లో పభూయిష్ట్రంగా ఉండి, ఇతరుల భాషనుండి (పక్కకు 

మళ్ళుతూ, భాహ్మాప్రసారంలో |పమేయాన్ని కలిగిస్తూ అది కలిగిఉన్న 

వాడిని సప్టబాటు చేసుకో లేనివాడిగా తయారుచే స్తుంది. 

ప్రపంచంలో 7 కోట్లమంది చెవిటినారు లేక మూగనారు 
ఉన్నారు. అందులో 3. 8 కోట్లమంది మనబేశంలో ఉన్నట్లు అంచ 
నాలు నెటునుతున్నాయి. 

చెనిటితనానికి నిదర్శనాలు 

Ll. ఒకుటిక్్స మోూాటెయాం 

ల, "సస్థ్రిక్ టాన్సిల్ 

(Otitics Media) 

(Septic tonsils) 

లి. తీవమైన అంటువ్యాధులు (Acute infectious 

4. ఎడినాయిడ్స్ 

ర 

6. పోవకశాపహోర లోపం 

7 ఎరస్ట్రీ స్ ఫీవర్స్ 

రి, 

9. మునూచి 

10. పుబ్బుకతో వచ్చిన 

11. మలేరియా 

12. మంప్ప్ .. 

disease) 

(Adenoids) 
(కోనిక్ సె నోసై టిక్ (Cronic Shinositicsy 

(Malnurrition) 

(Eruptive feavers) 

సెన్ బో స్పైనల్ మోనంశై టిన్ (Cerebro - Spinal 

Menimgitisy -- 

(Smalll Pox) 

విఫిలిన్ (Congenital Syphils) 

(Maleria) 

(Mumps) 
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విద్య, శిక్షణ 

చెవిటివారి చర్మిత మనదేశంలో 1884 సంవత్సరంలో బొంబాయి 

లోని మజగాన్ లోని - బోంబే ఇన్ స్టిట్యూట్ ఫర్ ది డెఫ్ అండ్ 

మ్యూట్ (Bombay Institute for the Deaf and Mute) సంస్థను 

స్థాసించడ కంతో మొదలైంది. అత్యు త్త తమ పాఠశాలలో ఒకశైన త్రి 

పెద్దదై న కలకతా డెఫ్ అండ్ డంబ్ పాఠశాలను (Calcutta Deaf 

and Dumb School) ను 1398 లో స్థాపించారు. తరువాత 1896 లో 

_ పలామ్ కొట్టా (Palam Koita) లో చ్క్ ఏ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ (Church 

_ of England) జనానా మిషన్ సల్ . (Zenana Mission 
School) ను. స్థాపించారు, 1904 క 1918 కి మధ్య కాలంలో 7 పాఠ 

శాలలను స్థావీంచారు. ఇందులో 6 సాఠశాలలు కలకత్తా డఫ్ అండ్ 

డంబ్ సల్ తాలూకా "పాత విద్యాష్థలు నెలకొల్పారు. 

1085 లో చెవిటివారికి ఉపాధ్యాయుల సంఘుం. (Convention 

of the Teachers of the Deaf) భారత దేశంలో ఏర్పడడంకూడా 

గమనార్థ 6. . . 

సాదరాబాద్ నగరంలో చవిటివారు అయిన వెద్దవారికి ఒక 

నిక్షణా-శే్యదం (Training C entre for the Adult Deaf) ) ఉన్నది. 

ఈ శిత్సణ శేంద్రంలో కుట్టుపని, వీట్ చెటల్ పని, గ్యాన్ వెల్లింగ్ లతో 

విక్షణం ఎలకి కకల్ నె నె! రింగ్" వుడంగిపనిలో శిక్షణ గడువు వుతున్నారు. 

పావ్నీకంగా చెవుడు ఉన్న వారెకి ఒక పాఠశోలనుకూడా నెలకొల్పారు. 

చెవిటి బాలుర సమస్యలు 
చెవిటి, మూగ చాలురకు ముఖ్యంగా ' రెండు సమస్యలు 

ఉంటాయి. | 

1. నూట్లాజే శక్తిని పొందటం 

(Acquisition of the power of spect) 
2, మాట్లాడే శామను (గ్రహించగలిశేటట్లు అలవర్చు కోవటం 

(Adoption of a suitable under standing of the spoken 
Language) ' 
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పిరికి (పత్యేక రీతిలో నిత్షణ నివ్వటం ద్యారా ప్ర్ప మాట్లాడటం” 
మాట్లాజ భాషను (గహించటం చేయగలరు. ఒక సగటు చెవిటి 

బాలుడు (పాథమికోన్నత స్థ స్థాయికి రావటానికి 8 నుంచి 10 సంవత్సరాల 
కాలం పడుతుంది. విద్యా ప్రణాళిక మామూలు బాలురకు ఉన్నట్లు 

ఉంటుంది. అయితే (శామిక వృత్త తులలో కిశణకూడా ఇవ్వడం జరుగు 

తుంది. కొంతమంది పిల్లలు వినికిడి యం(తాలను (Hearing Aids) 

ధరించడం ద్యారా ఆ లోటును భరీ చేసుకోగలరు, 

చెవిటి లేదా మూగవారి పునరావాసం 
సాధారణ ప్రజలు చేసే వృత్తులన్ని . చెవిటివారు చేదా మూగ. 

నారు చేపట్టగలరు. ఆయితే విశిప్టికరణం చెందిన. వృత్త తులను చేపట్టడం 

వారికి పొంతవరక కష్టం. పర్యవసానంగా చెవటివారిలో అధిక సంఖ్యా 

కులు శారీరక వృ త్తు తులను (Manu: a] Occupation) చేపడుతుంటారు. 

చెవిటితనం రకరకాల వయసులో రావచ్చు. అయితే చాలామందికి 

20-40 సంవత్సరాల మధ్య వ స్తుంటుంది. 

కుంటివారి సంక్షైముం (Welfare of the crippled) 
వునిప్.కి అంగ వైకల్యం సంభవి స్వే ప్రక ఆ వ్యకి విద్యకు అనర్లు 

డని అనుకోవడం ఒకనాటి మాట. కాని ఆధునిక శ్వా స్త్రపరిజ్ఞనం 

ఆ నమ్మకాన్ని తోసి 'రాజంటుంది, పూర్వం భారతదేశంలో కుంటి 

తనం గురెంచి కొంత సదవగాహన పెరిగింది, 

కుంటితనం = నిర్వచనం 

ఆస్తుల, కండరాల, కీళ్ళ పనిచే సే (షశియలో ప్రతిబంధకం 

(Interference) కలుగజేసే భౌతిక లోపాన్ని గాని, నె కల్యాన్నిగా 

(Physical defect or deformity) కుంటితనం అంటారు. 

కుంటితనానికి కారణాలు 
l. వుట్టుక కభోవచ్చే నైకల్యాలు (Congenital deformities) 

2, రకేట్లు (Rickets) 

సెరిబల్ పాల్సీ (Cerebral Polsy) 
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4. పోలియో మైలిటిన్ (Polio Myelitis / other forms of 2 

Paralysis) " 

5, పత్షవాతపు తదితర రూపాలు ' (Other forms of a Paralysis) 

6. కళ్ళలోను, అ స్తులలోను వచ్చే క్షయ (Tuberculosis in bones 

and ౮21005) 

7. అన్థైటిన్ (Orthritis) 

రి. (పమాడాలు (ACCidents) 

ఇవాలాకాలం [కితంనుంచి కుంటివారు [పపంచంలో ఉంటున్నారు. 

అయితే కంటివారి సమస్యల పరిప్క్క-రానికి ఒకోో- దేశం ఒక్కో 

రకంగా కృపి. చే స్తున్నది. స్పా ర్హానులు (Spartans) కుంటివారిని కొండ 

అ|గభాగానికి తీసుకొనిపోయి విసీరే స్తుంజేవారు. 'అలాచే స్తే కుంటివారు 
ఉండరు. వారి సమస్యా ఉండదని వారి భావన. రోమనులు, ఎభేని 
యన్లు కుంటివారికి వచైనా వ్యాధి సోశేటట్లుచేసి అంత మొంది స్తుంజే 
వారు. అయితే అహీంసా సిద్ధాంతాన్ని నమ్మిన మనం ఆ విధంగా 

చేయలేం. అయితే ఇదివరకు “వంటివారు చేశానికి నిరుపయోగులు?? 
అనే. భావన మ్యతం అన్ని చేశాలవారికి నమ్మికగా 'ఉండేది. కానీ నేడు 
శ్యాస్ర్రీయ పరిజ్ఞానం ఆ నమ్మిికను మార్చివేసింది. 

కంంటివారి చికిత్స (Treatment of Crippled) 
19 వ శతాబ్దం [పారంభం నుంచి నెద్యులు, దాతలు 

(Philathropists) కుంటినారికి జీవించే అవశకాశమిద్దామని తలపోసి, 
సొభారణ ఆసుషత్రులలో . అంతర్జత రోగులుగానో, బహిర్హ్లత రోగులు 
గానో (In-Patients or out Patients) వారికి చికిత్సని స్తుంజేవారు. 
అయితే దీనివల్ల జెద్ద ఫలితంలేక పోయింది. = 

రెండు (పపంచ యుడాల తరవాత గాయపడిన సె నికులక్రు చికిత్స: 
చేసిన అనుభవంతో పుట్టుకతోగాని, ప్రమాడాలవల్ల గాని నై కల్యం 
ఏర్పడే సాధారణ (పజలను సైతం చికిత్స నందించటం (పారంభించారు. 
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ఇండియాలో 1914 కు ముందు అ స్తిశాస్ర్రుం అంతగా వెలుగు: 

లోకీ రాలేదు. ఐరోపాలోవ తె ఒకటవ పపంచ. యుద్ద అనంతరం 

భారతచేశంలో ఇది బిటిన్, అమెరికాల ఆర్జోపీడిక్ అసోసియేషన్ 

గు ర్హింవును సంపాదించింది. డా॥ ఎమ్,శె. కిని (Dr. M.K. Kin) 

భారత చేశ అ స్తిశాస్ర్రుపిత (Father of Orthopedics in Indiaym 

గుర్తించవచ్చు. 

1947 వరకు (పల్యేకంగాగాని, సాముహింగాగాసి కుంటి వారి 

విద్య విషయంలోను, చికిత్స విషయంలోను పునరావాస విషయంలోను 

ఏ ప్రభుత్వ సంస్థలుగాని, మై )వేటు సంస్థలుగాని తమ దృష్టిని సారింత 
లేదు, సామాను ఆసుషతులు, సామాన్య నె వైద్యులు అర్ధ పీడిక్ సర్భన్లు 

వారికి వీలై నంత మేరకు చికిత్స చేపడుతుండేనారు. తీ వత ఎక్కువగా 

ఉన్న శీసులను వారె కర్మానికీ వడిలిసెశ్తేస్తుండేవారు. 

“పునరావాసం” శెంషో [పపంచ యుద్ధానంతర మే వున బేశంలో 

చేపట్టారు. నునరావాన శాఖలగురించి ఆలోచన యుద్ధానంతరం ఎక్కువ 

ముంది ఏకలాంగులవడంతో వచ్చింది. దాసికై ఆంగ్ల కీ జి యో థెరపిస్టు 

లను తీసుకువచ్చారు. సెగ్రు అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదురొ-సి. నర్పింగు 

అః స్ చెలి లకర త్వరగా న్స్ ఆనిచ్చి ఆ'వు3 కనో ఫ్ జి యో కెరపీ ఎయిడ్ లను 

అమలులో పెట్టారు. గో “బాంప్టన్ (Rochampton) వీక్షణ పొందిన 

నిపుణుల పర్య వేషణలో అక్యు పమనల్ ఢదపీ శాఖలను (Ocuapa- 

tional therapy departments) పూనాలో ఒక కృతిమ అవయవా 

లను తయారుచేసే కం దాన్ని నలకొల్పారు. యుద్ధానంతరం రెండు 

సంవత్సరాల తరవాత సై వికదళం  వాటినన్నిటీని మరల రద్దుచేసింది. 

కాని 1947 లో సొసైటీ ఫర్ ది హోబిలిశేషన్ ఆఫ్ [కివుళ్ల చిల్లన్ 

(Society for the Rehabilitation of Crippled Children — 

S.R.C.C.) ని నెలకొల్పడంతో నునరుజ్జీవనం పొందింది. 
S. R. C. C. దినదినాభివృద్ధి చెంది బొంబాయి నగరంలో ఒక 

మంచి ప్రాంతంలో 50 పడకల ఉసుష తిని స్థాపించి _పభుత్వాసికి, 

(పజలకు కుంటివారి చికిత్స (ప్రాముఖ్యతను తెలియ చేసింది, దీని పాబల్యం 
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వప్పి బొంబాయి మ్మ దాసు; కలక తా నగరాలలో ఉన్న వెద్ద పెద్ద 

ఆసుషతులలో ఫిజి యో - ఛారపీ డిపార్టు మెంబులను (వారంభించారు. 

(పపంచ అరోగ్య సంస్థ (W.H. 0.) ఆధ్యర్యంలో బొంబాయిలోని, 

"కె. ఈ,ఎమ్. ఆసుష్మతి ఫి “ఫిజియో ఛరపీ పాఠశాలను నడిపింది. ఇందులోని 

అకు పపనల్ ఛరపీని (శ్రీమతి కవులా నింబకర్ నిర్వహాంచారు. 

పాదరాబాద్ లో సాలార్ జంగ్ ఆసుషతి ఆధ్యర్యంలో ఒక పోలియో 

క్తి నిక్ పారంభించారు. ఢీ, కలక తా pe 'కుంటివారి సంత 

మార్భ ౦ సంఘాలు (Societies for the weifare of Crippled) 

కూడా ఏర్పడినవి. 

కాన్పూరులోని ఆర్టి ఫిపీయల్ లింబ్ చూన్యుఫ్యాక్చరింగు 

కార్బో రేషన్, పూనాలోని ఆర్పి ర్తి ఫిపియల్ లింబ్స్ సెంటర్, దేశంలోని 

వివిధ ఆసుషతులలోని అర్హోపీడిన్ విభాగాలు అంగవికొలురకోసం రక 

రకాల కృతిమ అవయవాలను తయారుచేసి నారి వారి పనిపాటలలోని 

అడ్డంకులను తొలగి స్తున్నారు. కాన్పూరులోని కృత్రియ అవయవాల 

సంస్థకు అనుగుణంగా, నేహనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్. ఆఫ్ (పోస్టెటిక్ అండ్ 

వో టిక్ మ్ర్రనింగ్. (National Institute of Prosthotic and 

011010 Training) వారు పునరావాస పద్ధతులను "మెరుగు 

పరు స్తున్నారు. | 

కంటివారి పునరావాసం ముఖ్యంగా నాలుగుర కౌలుగా చేయాలి, 

నివోధక చర్యలు (Prevention & early Discovery) 

చికిత్స (Treatment) " 

విద్య (Education) 

సరియైన ఉపాధికల్పన. After care & Suitable Employment) 

మానసిక వికలాంగుల సంక్షే నుం (Welfare ot Mentally 
Handicapped) 

మానసిక నైక ల్యం లేడా బుద్ధిమాంద్యం (Mental Retar- 
” dation) అనేది కొంతమంది, పిల్లలకు పుట్టుకతోనే ఉంటుంది. మరి 

— . 3 

హై ల 
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జబ్బుల 

వల్ల ఈ బుద్దిమాంద్యం ఏర్పడుతుంది. మాల్యంనుంచి ఈచకం పిల్లలలో 

శేలివికేటలు వాలాతక్కు-వగా ఉంటాయి. వరిలో మానసిక ఉరుగుడల 

కొంతమంది పిల్ల లలో ఎదుగుతున్న. వయసులో సంభవి స్తుంది. 

ఛాలా నెమ్మదిగా, అసంపూర్తిగా ఉంటుంది. చదువు సం: ఢ్యలు 

ఎక్కువగా నేర్చుకో లేరు. సాంఘిక జీవనంలో సస్టువాట్లు అలవర చుకో 

చేరు. భారతదేశంలో సుమారు 10 మిలియన్ల మంది బుద్ధిమాంద్యం 

గలవారున్నారని అంచనా. 

బంద్దివరాంధ్యం నిర్వచనం (111102 of Mental 

Retardation) 
అభివృద్ధి కాలంలో ఉద్భవించే అధమ సగటు సామాన్య 

' మేధస్సు (షకీతాను (Sub- average general intellectual fun- 

ctioning) బుద్దిమాంద్యం (Mental Retardation) అంటారు. ఇద్ 

ఇది అలవర్చుకో నే (పవర్శ ర నలో చెరచటంభో కలసి ఉంటుంది, 

బంద్దివరాంధ్యతలకు గల కారణాల 

l. మాతృగర్భంలో ఉన్న శిశువుకు సంభవించే కన్ని ద
ుష్టపరణామాల 

వల్ల సున్నితమైన శిశువు మదడు భాగాలు దెబ్బతిని తీవ్రమైన 

బుద్ధిమాంద్యం వర్పడుతుంది. 

గర్భిణ త్రీలో సంభ వంచే జర్మన్. మాజల్ ఎ టాకో 

స్తాస్తోసిస్ (Jarman. Mijals, Taxo Plasmosi5y మొదలయిన 

"అంటు వ్యాధులు సిఫిలిస్ ముదలై న సుఖవ్యాధులు ఇందుకు ఆదా 

చారణ. 

లె, గర్భిణ శ్రీలు ఎక్కువగా ధూమపానం చేయటంవల్ల పుట్టబోయే 

బిడ్డలో బుద్ధిమాంద్యం వర్పడవచ్చు. 

శి. ప్రీ గర్భందాల్చిన తరువాత. ౫ - శేలు ఎక్కూవగా తీయడంవల్ల 

క్వినై. న్,. సెలిసలెట్సు (Qun
ine, Selisalets) ముద. న మ

ందులు 

దేవించడంవల్ల వు పుట్టబో యేశికువుకు బుద్ధ
ిమాంద్యం సంభవించవచ్చు

. 
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4. 

వా 

_జన్న సంబంధమైన జబ్బులు, [కోమోజోమ్లలో దుష్ట పరిణామాలు 

గర్భిణి తలలో పోషకాహార లోపం - ఇతర ముఖ్యమైన 

కారణాలు, 

కాన్పు సమయంలో సంభవించే కొన్ని దోపాలవల్ల కూడా బిడ్డలు 
శాశ్వతంగా బుద్ధిమాంద్యు లై పోయ అవకాశాలు ఉన్నాయి. నెలలు 

నిండకుండా శిశువు జన్మించినా, బిడ్డపుట్టాక బరువు 2,500 [గాముల 

కం కే ఎక్కువగా ఉన్నాకూడా బుద్ధిమాంద్యం సంభవించే అవకా 

శాలు ఉన్నాయి. [(పసవ సమయంలో బిక్టకు సరిగా శాస అవక 

పోతే మెదడులో సున్నితమైన నరాలు కీ వంగా దెబ్బతినే అవ 

కాశం ఉంగి, 

పుట్టిన బిడ్డకు కు స్లూకో 'జ్ తగిన శాతం లేకపోతే మెదడు నరాలు 
(Hypoglycemia) “దెబ్బతినవచ్చు. 

బిడ్డకు కు త్వరగా పాలివ్వక పోనడంవల్ల దుష్ట పిణామాలు సంభ 

విసాయి. “మనదేశంలో చాలామంది తల్లులు “బిడ్డలకు వరావోవో 

వచ్చేవరకు పాలు పట్టరు, ఇది చాలా తప్పూ, (పసవ మైన 14 గంటల 

లోవుగానే బిడ్డకు చనుపాలివ్వడం మంచిది. 

కష్టమైన శాన్సు ఫార్ సేప్సి డెలివరీ, సిజేరియన్ సెతన్ ఆపరేషన్ 

(Forceps Delivery, Cizarian Section Operation) 
పుక్టిన వీ, డు మొదటి లీ రోజులలో మూర్చ మొదలై నవి ఇతర 

కారణాలు. 

బాల్యంలో సంభవించే. కొన్ని వ్యాధులవల్ల కూడా బిడ్డలో 

మానసిక వెరుగుదల సృక్ర్షమంగా లేకపోవచ్చు. మోాజల్ వ్యాధితో. 

పాటు వచ్చే మెదడువాపు వ్యాధి (Measles Encephalitis) 

తయ జబ్బుతో పాటు వచ్చే టి. బి. (T.B. . Meningitis) ముఖ్య 

మెనవి, ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించవలసిన అంశం ఒకటి ఉన్నది. 

బిడ్డకు ముదటి సంవత్సరం దాశేసరికి మెదడు పెరుగుదల చాదావు 

66 శాతం పూరి అవుతుంది. రెండో సంవత్సరం డాశుసరికి 80 

శాతం పూర్తి అవుతుంది. శరీరంలో మిగ తాభాగాలు నెమ్మదిగా 
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వెరుగుతాయి. అందువల్ల బిడ్డకు 2 2 సంవత్సరాలలోను ఏవిధమైన 

మెదడు రోగాలు వచ్చిన మానసిక “పెకుగుదలకు తీవ్రమైన దుష్ట 
పరిణామాలు ఉంటాము. 

వూనసిక వికలాంగులు = పునరావాసం 

ప్రపంచవ్యా పంగా ఇంటార్డ్ ం సెంగ్టిన్ , డీన్కా మాంటిసోరి 

(Ttard, Sengtin, Deenow, Montissoriy మొదలైన వె ద్య 

నివుణులు ఈ బుద్ధిమాంద్యానికి "కారణాలు, వాటినివారణకు వాలా 

వుకోధ నలు జరివారు.. 

ఈ బుద్దిమాంధ్యతే గల పిలలలో సుమారు 85 నుంచి 90 శాతం 
ర్త (లూ 

తగిన (ప్రత్యేక ధిక్షుణ ఇవ్వడం ద్వారా కొంత అభివృద్ది సాధించగలం, 

ఈ విధంగా కొంతవరకు ఆర్థికంగా, సామాజికంగా [పయోజనకర మైన 

జీవితాన్ని గడపగలరు. తెలివితేటలు అంతగా అవసరంలేని రంగాలలో 
ప3ని ఉపయోగించవచ్చు. మిగిలిన 10-15 శాతం త్మీవమైన శారీరక, 

మానసిక రుగ్గ్భతలత్రో బాధ పడుతుంటారు. ఎటువంటి ప్రత్యేక కలికుల 

వల్ల పికి కి పయోాజనం ఉండదు. 

జీవిత భిమా సంస్థ ఈ బుద్ధిమాంధ్యుల (పయోజనానిశె |గూపు 

ఇన్ఫూరెన్సు పోలసీ (వవెశ పెట్టింది. బుద్ధిమంతు లై న (పజల రకుణకు 

1912 సంవత్సరం భారత ఉన్నాదచట్టం ని స్టైశించ బడింది. 

1979 వ సంవత్సరం నవంబరులో భారత ఆరోగ్య సర్వీసెస్ 

ల్ ఆధ్యర్యంలో! ఒక ప తేక నిపుణుల సంఘం బుద్దిమాంధ్యుల రత్ 

ఇకు తీసుకోవలసిన జాగ త్త తలను గూర్చి [(పణాలికా. సంఘానికి : 

9 an చేసింది. ఈ సిఫార్పులలో ముఖ్య అంశాలు ఇవి : 

1. నిపుణులైన వై ద్యశాస్రుజ్ఞలు: సాంఘిక సంతకము శాస్త్ర 
జలు మొదలై నవారి. సలహాతో పార మెంటు ఒక చట్టాన్ని రూపాం 

దించాలి, ఐక్యరాజ్యసమితి బుద్ధిమాంధ్యుల గూర్చి చేసిన సిఫొర్సుల 

న్నింటిని ఈ చట్టంలో పొందుపరఛభాలి, 
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ఐక్యరాజ్య సవింతి సిఫార్సుల 

1. ఇతర మానవులవలే జీవించే హక్కు- బుద్ధిమాంద్యులై న [పజలక 

కూడా ఉంది, 

2. సరియైన వైద్య సదుపాయం విద్య, ప్రత్యేక శికణ, ఉపాధిపథ కాలు 

సంరత్షణ సంఘం నుండి మోతే హక్కు ఈ వర్షం [పజలకు కూడా 

ఉంది. 

ల్, అర్థిక భదత, హూండదాతనంతో. జీవించే హక్కు. నిర్మాణాత్మక 

మైన పని గౌరవనీయమైన ఉద్యోగం సాధ్యమైనంత వరకు బుద్ది 

మూంభ్యులు తమ కుటుంబాలలో నే జీవించే హక్కు; సాంఘిక 

జీవనంలో పాలుపంచుకొనే హక్కు. ఉంది. 

4. ఈ వికలాంగులకు పోసించేందుకు కుటుంబానికి ఆర్లిక సహాయం రి 

కలగ చేయాలి. 

5. వికలాంగుల శితణాలయాల స్థితిగతులు కుటుంబ జీవనానికి సీ'లై నంత 

సన్నిహితంగా ఉండాలి. 

6, దుష్టశ కుల సాంఘీక విదోహక శ క్రులనుంచి "కాపాడబ జేహక్కు- 

సంఘంలో ఇతరులనుంచి అవమానం, హాళనకు గురిగాకుం౯కొ 

జీవించే హక్కు ఈ వర్గం | పజలకు ఉన్నాయి, 

ఆ బుద్ధిమాంధ్యులు సమాజంలో బలహీ-నవర్దాలుగా గురించి 

బ్రితేర బలహీన వర్షాలకు నర్చ్పాటుచేసినశ్లే విద్య, ఉద్యోగ రంగాలలో 

ప్రత్యేక రిజర్వేసన్ సాక ర్యాన్ని కల్పించాలి. 

మానసికలోపం గల బాలురకు కొ త్తే లో 1964 నుంచి ఒక 
ఆదర్శ పాఠ శొల పనిచేసోంది. (పాథమిక విద్యతోపాటు ఇకటాాడ 

బాలురకు “దైనందిన జీవితం గడపటానికి శితణకూడా లభిస్తోంది. 

సంగీతం, నాట్యం వంటివికూడా ఇక్కడ నేర్పుతారు. 
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పూనాలోకూడా గత 14 సంవత్సరాలుగా, ఒక విద్యాలయాన్ని 

సొపీంచి మానసిక లోపమున్న పిల లకు నీక్షణసని సున్నారు. బటులు థి య గ ఠి 
తయారీ, దుప్పట్లు నేయటం, కుర్చీల అల్లిక, కొవ్వొత్తులు తయారు 

చేయడం, (గీటింగ్ కాక్టుల తెయాకీ, కుట్టు అల్లికలు, చేతపని మొదలైన 
సృ త్రీ విద్యలను యిక్క్య-డివారు నేర్చుంటున్నారు. వ[డంగి పని వాలా 
మంది మానసిక స్థితిని చక్క-బరచటానికి బాగా తోడ్పడుతుంది. 

మానసిక లోపాలు గల వీల్ల లకోసం అలాంటి కేం దాలను 
రాష్ట్ర) ప్రభుత్వాలు, ఇంకా అనేక స్వచ్చంద సేవాసంస్థలు నడువు 

ఈనాడు వివిధ 'బొలుర సం వేమ కార్యకలాపాలను నిర్వహి స్తున్న 
అలాంటి సంస్థలు దేశమంతటా సుమారు 800 వరకు ఉన్నాయి, 



మానవుని మనుగడలో ఆహారం, వస్త్రాలు, ఆశయం (Food, 

Clothing and Shelter) చాలా [పథాన మైన అవసరాలుగా గు రించ 

బడ్డాయి, మనదేశంలో చాలామంది (పజలు సరియైన ఆశయం చేక 

_ బాధపడుతున్నారు. అందువల్ల మన (పభుత్వం అంచెలవాకీగా నె నైనా, 

దేశ క పజలందరిక్రి గృహవసతి సౌకర్యాలు కల్పించాలనే ధ్యేయంతో 

కృపి. చే సున్నది. 

వాస్తవానికి భారత దేశంలో గృహవసతి సమన్య వాల. 

కష్టంగా ఉన్నది. దీనికి చాలా పెద్ద ను తంలో అర్థిక వనరులు అనస 

రం; సహాకార సంఘాలు, శేంద, రాష్ట్ర ర్రభుత్వాలు, ఆర్థిక సోవుత 

ఉన్న [పజలు నాగా ఆలోచించి, ఈ సమస్యను ప పరిషగరించవలసి 

నన్నది. పట్టణ |పాంతాలలోను, [గామాణ (పాంతాలలోను కూడా ఈ 

మస్వ తీ వత అధికంగా 6ం0ది. 

1971 జనాభా తెక్క_ల ఆధారంగా భారతి దళ రిజిస్టార్ జనరల్ 
1931 వరకూ నేషనల్ బిట్జుగ్స్ అర్షనై జే షన్ 21కి లవతల గృహవసతి 

యూనిట్లు అవసరమని అందులో 165 లతలు [గామాణ (పాంతాల 
లోను, 4ఉ8ి లక్షలు పట్టణ [పాంతాలలోను అవసరమని అంచనా 
చేయడ పం జరిగిందని తెలియజేశారు. 

(ప్రభుత్వం ప ఏపష్క_రించవలసిన సమస్యలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అన్ని 
సమస్యలతో సతమత మయ్యే ప్రభుత్యం కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో 
కూడుకొనిఉన్న గృహవసతి గౌ కర్యాలిను (పతీ కుటుంబానికి అందిం 
చడం కష్టతర మెనపని. 

Ts వ పంచవర్ష (ప్రణాళికలో (1980- రి5్) నిరాశయులై న [పజ 
| అకు గృహవసతి సౌకర్యం కల్పించడానికి ఎక్కువ (పాధాన్యత 
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ఇచ్చారు. 6 వ పంచవర్ష (ప్రణాళికలో రూ. 887.87 కోట్లు సాంఘిక 
గృహవసతి పథకాలకు, రూ. 858.50 కోట్లు (గామాలలో భూములు 
లేనివారికి, ఇళ్ళ స్థలాలతోపాటు ఇళ్ళు కట్టడానికి ఆర్థిక సహాయాన్ని 
కూడా ఇచ్చే (110356 Sites and Construction Assistance . 

Scheme) పథ కాలకు శేటాయించడం జరిగింది. 

(పభుత్వ పెట్టుబడి (PUblie Investment) 
గడచిన లి దశాబ్దాలలో పంచవర్ష (పణాళకలద్వారా (పభుత్వ 

పెట్టుబడీ గృహవసతి కోసం రూ. 125కి కోట్లు, అం వే కాకుండా, 

(ప్రభుత్వరం* సంస్థలు(Public Sector Enterprises), డిపార్ట్ మెంటల్ 

అండర్ కేకింగు (Departmental undertakings} (గాంట్స్-ఇన్ - 

ఎయిడ్ సంస్థలు రూ. 1,800]- కోట్లు చెట్టుబడిపెట్టీడం జరిగింది. 

(పయివేటు సంస్థల పెట్టుబడి రూ. 12, 740 కోట్లుగా అంచనావేశారు. 

ఆరవ పంచవర్ష (పణాళిక 1980 - 85 
(Sixth Five Year Plan 1980 - 85) 

గృహవసతి సౌకర్యాలు 

గవ పంచవర్ష (పణాళిక సమిక్ష 
గడచిన కి దశాఖభ్రాలలో పభుత్వం గృహ సౌకర్యాలకోసం 

రూ. 1,259 కోట్లు వెచ్చించింది. ఇం తే కాకుండా శేంద| పభుత్వ 

సంస్థ లు, వివిధ mాఖYలు(Departmental undertakings) | గాంట్ ఏ- 

ఇన్ -ఎయిడ్ (Grants-in-aid) సంస్థలు సుమారు రూ. 1,500 

కోట్లు వెచ్చించింది. వైఏవేటు సంస్థల ఈ ఖర్చు రూ. 12,740 కోట్లుగా 

అంచనావేయడం జరిగింది, స్థానిక (పభుత్యాలు, రాష్ట్రా హౌసింగు 

బోష్టలు, రాష్ట్ర (వభుత్వాలు, (పభుత్వరంగ సంస్థలు, "శేర్యదపభుత్వం- 

అన్నిన్థాయిలలో గృహనిర్మాణ కార్యక్రమాలు శపట్టాయి. 
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గృహనిర్మాణ ఖర్పులలో కొంతభాగం ఉచితంగా ఇచ్చే 

(Subsidised alwellings) గృహవసతి సౌకర్యాలు, కొన్ని ఎన్నిక 

చేయబడిన ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతులవారికి అందజేయడం 

జరుగుతోంది. 1950-51 నుంచి డిసెంబరు 1979 నాటికి 2.05 లతల 
గృహోలను వాం కేపన్ "కాదె కనులను, పారిశామిక కార్భకులకు స్ట ట్రెంచి 

ఇవ్వబడినవి. అధిక రాబడి వర్గాలకు (Higher income groups} 

1.42 లతల గృహోలు, తక్కవ రాబడి వచ్చాలక (Lower Income 

groups) 8.86 లక్షల గృహా లం కట్టించి ఇచ్చారు. [గామాణ 

[పాంతాలలో. 77 లకుల ఇళ్ళస్థలాలు ప పంచి పెట్లారు. 5.6 లతల 

గృహాలు (గామాణ ఇళ్ళ స్థలం, గృహనిర్మాణ పథకం (Rural house 

Site - cum - House - Construction - scheme) [కింద కట్టించి 
ఇవ్వడం జఏగింది, 

అయితే, గృహవసతి నే సౌశర్యాలు కల్పించడంలో (పభుత్వం 

వసీంచిన పాత చాలాతక్కు జే. ఐదవ పంచవర్హ _ | పణాళికలోమ్మూాతం 

గ్రామీణ [పాం తాలలో స్థలం లేనివారికి ఇళ ఛస్టలాలని చ్చే సౌక్ష। న్యం 

పట్టణ [పాంతాలలో ఉండే పథ కాలతోపాటు కల్పించబడింది. 

ఈ కార్యక్రమాలలో, రాష్ట (ప్రభుత్వాలు, తత్సంబంధిత స సంస్థలు 
పట్టిన గృహవసతి పథకాల సమిాక్షలో కొ స్నిసమస్యలు బయట 

పడ్డాయి. ఈ పథకాలు రూ. లి50/-ల నెలసరి ఆదాయంలోపున నచ్చే 
ఆర్థ్ కంగా బలహీనమెన తరగతులకు రూ, 850/-, రూ. 600}- నెలసరి 
అపాయం ఉండే తరగతుల [పజలను “తక్కువ రాబడి వర్హాలు” 
(Lower Income groups) నిన్చేశించారు. వాయిదా చెల్లింపు 
ఎక్కువ వ ధనంతో 5 కూడిన పని అయినందువల్ల తేక్కు-వరాబడి (ప్రజలకు 

నించారు. పోయింద బడినవారు pa అద్దెకున్న వారు, బకాయిలు 

పడుకున్నారు. కాబట్టి జ్రది రాష్ట్రా (పభుత్యాలకు, వౌసింగు బోర్జులకు 
చెద్దసమస్య గా మారింది. అందువల్ల, భావిలో గృహనిర్మాణ పథశకొలను 
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లను దృష్టిలో పెట్టుకుని యోచించి చేయవలసిన ఆవసరం 

గృహగహీతల, చెల్లించే శకిని దృస్టలో ఉంచుకో 

' ఎంజే నాడన్నది. వెన చేరొ-న్న వారిని మినహోయి సే 

కరాలు పొంచే తరగతి (ప్రభుత్వ 1 (వభుత్వరంగ సంస్థల 

తులకు చెందినవారు మూతే 

పయాలన్నిం టిస్ పర్యావలోకనం చేసే సే 6వ పంచవర్ష 

గృహవసతి సమస్యను పూర్తిగా తీర్చడం _సౌధంకాని 

స్తున్నది. ఈ సమస్యను నిర్భరామ కృషితో" వచ్చే 20 

-గ్రారిం చే అవకాశాలున్నాయి. 

ఏంచచర్హ _(ప్రణాలికిలో (ప్రభుత, (పయి వేటు రంగాల శబా 

ఎడి రూ 12,900 కోట్లు, ఇందులో రూ॥ 8,900 కోట్లు 

అ్రహవసతికి, రూ॥ 9,400 కోట్లు నగర గృహ వసతిశై. 

౦ది. ఈ రక మైన శీటాయింవు (గామాణ పాంతాలలో 19 

వాస యూనిట్లు, 5.7 మిలియన్ల నివాస యూనిట్లు పట్టణ 

నిర్మించబడ తాయి. సై పై వేటు సంస్థల గృహ నిర్మాణ 

ంబంధించిన వివరాలు సా తెలియవు. వదివమైనా శేంద 

(Ceniral Statistical Or ganisation)y 1976-77 లో 

కోట్లుగా అంచనావేసింది, 1980-84 లో దీని లెక్క ఈ 

1 11, 500 వోట్లు ఉండవచ్చునని. అంచనా వేయబడింది. 

స్థల వ్యయం రూ! 1,802 కోట్లు నిర్దారణ. చేయబకింది. 

గపభుత్వంలో సంస్థలు, వివిధ శాఖలు (Department 

ing) గ్రాంట్ సకన్ -ఎయిడ్ . సంస్థలు రూ॥ 250-800 ఫోట్లు 

ఐం 

ఇశయునై న (ప్రజలకు ఆశయం కల్పించడం, గృహ ఆవర 

దిద్దుకోవడం, మరికొన్ని పరిస్థితులు కల్పించడం ధ్యేయా 

వాందించ బడ్డాయి. 

ల అటజత్త చంగాపనటిస్యటయముల గజా చాడ అర ఆ ల లక లాల 00 ॥ . 
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(1) [గామాణ నిర్మాశయులకు గృహా స్థలాలను ఇస్తూ, ఆర్థిక 

సహాయాన్ని ఇళ్ళు నికి ంచుకోడా డానికి అందించడం. 

(11) చెల్లించే శక్త ఉన్న (పజలకు అనుగుణంగా, ఆర్థికంగా 

వెనుకబడిన తరగతులకు గృహవసతి సౌకర్యాలు కలుగచేయడం. 

(111) గృహ నిర్మాణ (పయాణాలను సునఃపరికీలించి నిర్మాణ 

సామా గిని వ్యయం తగ్గారీతిలో మార్చి, గృహ నిర్మాణ ఖర్చులను 

పిల నంత మేరకు తగ్గించడా నికి (ప్రత్యేకమైన కృషిని చేయడం. 

వె ఛ్యేయాలను సాధించడానికి ఈ కింది కార్య కై మాలను 

చేపట్టవలసి ఉంది, 

(అ) ఇప్పటి వరకు నిక త్యం చేసి సిన చిన్న, మధ్యతరగతి పట్టణాలలో 

గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమం చేపట్టడం. 

(ఆ) యూనిట్ ఖర్చులు త్ర తిలో స్థానిక పద్దతులతో" సహితం తకు పవ 

దర గృహవసతి పద్ధతులను చేప్పుడం. 

(ఇ) భవన నిబంధనలను (Bye- Laws) మార్చడం, స్థల ఉపయోగ 

నియంత్రణలు కనీస స్థల అవసరాలు _ (Minimum Plat 

Requirements) రోడ్ల కోసం స్ట అవసరాలు. ఇవి తరచుగా 

నివాస ఖర్చులను తగ్గించడానికి అవరోధాలు. 

(ఈ) (పత్యక్ సబ్బిడీ పద్దతిని ఎత్తివేయడం మాధ్యమిక రాబడి సమూ 

పహోలక్రు (Middle Income groups) పాచ్చురాబడి సమూహా 

లకు (Higher Income groupsy ఏకంగా సబ్సిడీ (Subsidy)? 

తొలగించడం తక్కు-వరాబడి సమూహాలకు (Lower Income 

groups) తప్పనిసరై శే బిల్లింగ్ మెటీరియల్స్ (building 

_meterials) రూపంలోనో, మరే ఇతర రూపంలోనో గృహ 

వసతికి ఉపకరించేరీతిలో అందించడం. 

గ్రామీణ గృహ సౌకర్యాలు 

కనీస అవసరాల కార్యక్రమం (గామాణ. నిరాశయులై న 

కార్మికులకు ఇళ్ళస్థలాలకు, గృవానిర్మాణానికి అత్యధిక (ప్రాధాన్యత 
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ఇచ్చింది. 1985 మాక్పినాటికి గృహ అవసరం ఉండే కుటుంబాల 

సంఖ్య 14.5 మిలియన్లు ఉండవచ్చునని అంచనావేయబడింది. ఫీరిలో 

7.7 మిలియన్ల నిర్మాశయ కుటుంబాలకు అప్పుడే ఇళ్ళస్థలాలు పంచి 

పెట్టారు. ఈ (పణాళిక మిగిలిన అన్నికుటుంబాలకు ఇళ్ళస్థలాలను 

అందించడానికి ఉళ్లైశించబడింది. ఇళ్ళస్థలాలు వొందిన కుటుంబాలలో 

0.56 మిలియను కుటుం వాలు నిర్మాణ సహాయాన్ని కూడా పొందింది. 

ఇంకా 18.9 బిలియను కుటుంబాలు నిర్మాణాన్ని సహాయాన్ని అందు కో 

వలసి ఉన్నది. 1980-85 కాలంలో విరిలో కక శాతం అంశ 2.6 

మిలియను కుటుం బాలకు ' నిర్మాణ సహాయాన్ని అందజేసారు, గొట్టం 

బావి, రోడ్లు (approach, roads) § సలాల అభివృద్ధికోసం కుటుంబానికి 

రూ. 9501-లు వొప్పున (పతీ 30" 40 కుటుం నాలక సదుపాయం 

కల్పించబడింది. ఒక్క-క్క- కుటుంబానికి రూ. 500]|- నిర్మాణ 

సహాయం అందించ ఉ ద్రేశించడ మైంది. ఈ అవకాశాలు లేక సదుపా 

యాలు మొత్తం రూ. తి54ఉ కోట్లు శకేటాయింపునూ కోరుతున్నది. 

అందులో రూ. 1/0. ఫోట్లు ఇళ్ళస్థలాలకు సుమారు రూ. 18ఉ కోట్లు 

నిర్మాణాత్మక సహాయానికి ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది, 

ఈ రకమైన సహాయంతో గృహాలు బురద నోడలతో, ెంకుల 

వెకప్పుతోను నిర్మించవలసి ఉన్నది. అయితే నిర్మాశయ (గామాణు 

లందరికీ వచ్చే ఐదు సంవత్సరాలలో కనీసం భరించదగిన నివాసాలను 

కల్పించవలసి ఉంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడానికి 

(పతి జిల్లాలోను తాలూకా  స్థాయిలోను. బ్లాకు స్థాయిలోను సంఘా 

లను స్థాపించి తగినన్ని కుటుం బాలన్నింటిక గృహవసతీ రుసుము (Hou- 

sing Subsidy) ను ఇవ్వడానికి ఉధేశించడమైంది. . ఈ సంస్థలు లే 

అవుట్ (lay-out) లు, గృహనిర్మాణ వ్లానులు, డై డై )నేజ్ ఏర్పాట్లు 

చేయడానికి ఉపకరించాలి. సాధ్య మైనచోటల్లా, సాముదాయిక మరుగు 
దొడ్లు, స్నానపుగదులు కూడా నెలకొల్పాలి. గృహా నిర్మాణానికి 

కావలసిన పెంకులు తదితర పరికరాలు స్థానిక కుమ్మరులనుంచే పిత నంత 

వరకు సంపాదించాలి, ఉన్న పరిధులలో ఉపయోగం పొందుతున్న 
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|పజలు తమ తవు గృహనిర్మాణాలలో నార ర దర్శక తం వహీ స్వే శ 

సహోయశకాకిగా ఉంబుంది. జాతీయ భవనాల సంస్థ (Nationa 

Buildings Organisation) రాష్ట్రాల హౌసింగు బోస్పులు-హుజ్ ఫో 

(HUDCO) లకు, [(గామాణ (ప్రాంతాలలో మెరు? న డిజైన్సు 

వ్షానులను [పతిపాదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. 

సాధారణంగా రాష్ట్ర (వభుత్యాలు, (వణాళికల సూచనల మేరకు 
ఈ కార్యక్రమాలను కార్యరూపంలో చెట్టడం జకుగుతున్నది. అయితే 
కొన్ని రాష్ట్రి (వభుత్యాలు ఎక్కువగా సబ్సిడీలను బుణాలను 
మంజూరు చేసి, పెద్దఎత్తున ఈ కార్య సడ్ర మాలను చేపడుతున్న ది. వనరుల 
పరిమితుల ననుసరెంచి రాష్ట్రా |పభుతా(లు, (పణాళికలో సూచించిన 
మేరకు లీ.6 మిలియన్ల సహా టు కటి ,ంచడానికి తప్పకుండా కప. 
చేయూలి, 

వనరుల క రతవల్శ రాష్ట్రాల (పణాళిక లతో గృహ సౌకర్యా 

చాలా తక్కువ అవకాశం కల్పించడ మెంది. హౌొసింగు మరియు 

అర్బన్ జెవలవ్ మెంట్ కార్పొ రేషన్. (HUDC9 జనరల్ ఇన్పూూ 
'రెన్స్ కార్పొ లేపన్లు కూడా ఈ రంగంలోదూ క [౧మాణ [వాంతా 

. 0G 

లలో గృహ నిం గణాలకు బుణాలనివ్య | పారంభించాయి. 

పట్టణ | సాంతాలలో గృహవసతి నాకర్వ్యాలం 
పభు క్ర రంగం పట్టణ పాంతాలలో గృహా వసతి సౌక్ర ర్యాల 

సం తక్కువగా చేసినా ప్రోత్సాహక రంగా నేఉంది. ఎక్కువ సంఖ్యలో 
మంచి గృహ వసతి సౌక కర్యాలు కల్పిం చవలసిన అవసరం పట్టణాలలో 
ఎంతే న ఉన్నది. (పభుత్వ అగ ఆగిక్ వనరులు తక్కువగా ఉన్నందున, ఈ 
విషయంలో "ఇ వై వేటు సంస్థే ఎక్కువగా కృపి చేయవలసి ఉంది, 
మురికివాడల 'మెరుగుదల, పె) వేటు హౌొసింగును [పోత్సహాంచే హజ్ఞా 
(HUDC0) వంటి సంస్థలను (పోత్సహించడం వంటి విషయాలే 
(పభుత్వం. పరిమితమై ఉంది. 

పట్టణ పాంతాలలో మరల ఎక్కో_న స్థాయిలో మురికివాడల 
నిర్మాణం భవిప ష్య త తులో వదిలి. వట్టాలి. మురికివాడల (పాంతాల 
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మెరుగుదలకు కావలసినంతరీతి లో వ్యయం చేయాలి. మన నగరాల 

బోని మురికివాడల (పాంతాలలో {Low Cost Sanitation, 

Drainage). మరుగుదొడ్లు, మురికినిటి పారుదల సౌకర్యాల ఏర్పాటు 

వాలా అవసరం, 

ఆర్థికంగా వెనుక బడిన వర్షాలకు గృహ నిర్మాణానికి (ప్రత్యక్ష, 

ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడానికి ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు ఉే థైశి స స్తు 

న్నాయి. ఇళ్ళ స్థ సలాలు, గృహనిర్మాణ చేవలు (Sites and Services) 

పథకాలను అందంచి, ఉపయోగం పొందే వారికీ స్రీ, 000|- రూూ!ల వరకు 

బుణాలనిచ్చి 20-25 సంవత్సరాల కాలంలో కొంతమేరకు రాయితీతో 

రుణాలు ఇవ్వసంకల్పించడ మైనది. 16.2 లక్షల గృహాల నిర్మాణానికే 

రూ॥ 485 కోట్లు ఈ (పణాళిక లో శీటాయించడ మంది. 

హౌొసింగు అర్బన్ డవలప్మెంట్ కారో ఎరెషన్ (HUDCO) 
తక్కిన (ప్రభుత్వరంగ స సహాయమంతా హడ్కో. (HU DCO) 

ద్వారానే (పజలకు అందించవలసి ఉంది. 41-7-1980 నాటికి హజ్జ్ 

(HUDCO) రూ॥ 600 కొట్లు బుణ సహాయాన్ని 17 రాష్ట్రాలు, 

శేంద ప్రాంతాలలో 819 పట్టణాలకు, నగరాలకు 1,274 స్కీ-ములను 

మంజూరు చేసింది. ఇది రూ॥ 887 వోటు పంచి పెట్టంది. పూర్త అయ్యే 

నాటికి ఈ (పాశజెస్టిలు 6.8 లక్షల నివాస యూనిట్లను ౮62,000 మెరుగు 

పరచిన ప్లాట్లను (Development Plots) చాలా పావులను వాణిజ్య 

సంస్థలను అంది స్తుంది. పీట్లో 86 శాతం ఆర్షికంగా వెనుక బడిన వరా 

లకు తక్కువ రాబడి వర్ణాలకు (EWS) మరియు (Lower Income 

Group (11౮) కొఠశే. 1980-81 కాలంలో వహడోో- (HUDCO) 

రూ॥ 160 వోట్లు బుగా లను. ఇవ్యాల్సివుండగా రూ॥ 89 కోట్లు ఇచ్చి 

వేయడు జరిగింది... ఇంతేకాకుండా, (గామహీణ గృహ వసతికి అగ 

స్థాయిల ఉన్న కో_ఆపేటివ్ సౌసపింగు సొ సె టీలకు ఆర్బన్ "డెవలప్ 

మంట్ స్కీ్ములకు ధనసహాయాన్ని అందించే కొ త స్కీ-ములనుకూడా 

హడో,. (HUDCO) చేపింది. 
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[పజలు తవు తవు గృహనిర్మాణాలలో నూర ర దర్శక త్యెం వహీ చస్తే 

సహోయశకాడిగా ఉంబుందడి. జాతీయ భవనాల సంస్థ (National 

Buildings orga: nisation) రాష్ట్రాల హొౌసింగు బోప్పులు-హుడ్ కో 

(౧౮౯౦౮౬౮) లకు  [గామాణ [పాంతొాలలో వెయ. న డివెన్చు 

వ్లానులను [పతిపాదించడా నికి సిద్దంగా ఉన్నాయి. 

సాధారణంగా రాష్ట్ర పభుతా రలు, ప్రణాళికల సూచనలమేరకు 

ఈ శార్య|కమాలను కార్యరూపంలో పెట్టడం జరుగుతున్నది. అయితే 
కొన్ని రాష్ట్ర (పభుత్యాలు ఎక్కవగా సబ్సిడీలను, బుశాలను 

మంజూరు చేసి, "విద్దఎ తున ఈ కార్య ఫక్ మాలను చేపడుతున్న ది. వనరుల 

పరిమితుల ననుసః కంచి రాష్ట్ర | పభుత్యాలు, ప్రణాళికలో. సూచించిన 

మేరకు ల. 6 మిలియన్ల సహో లు కట్టించడ ౯ సిక్టి తప్పకుండా క్ు 

చేయూలి. 

వనరుల కొ రతేవల్ల రాష్ట్రాల (పణాళికలతొ గృహ సౌక ర్వా 

లకు చాలా తక్కువ అవకాశం కల్పించడముంది. హూౌొసింగు మరియు 

అర్బన్ జెవలప్ మెంట్ శకార్చొశెపన్ (1006౮౨ జనరల్ ఇన్పూ 

"5న్స్ "కార్పొ పన్ లు కూడా ఈ రంగంలోదూకి [౧ మాణ (వాంతా 

గృహ నిర్మాణాలకు బుణాలనివ్వ | వారంభించాయి. 

పట్టణ |పొంతాలలో గృహవసతి సౌకర్యాలు 
(పభుత్వ రంగం పట్టణ ప్రాంతాలలో గృహ వసతి సౌక కర్యాల 

సం తక్కువగా చేసినా ప్రోత్సాహకరంగా నేఉంది. ఎక్కు-వ సంఖ్యలో 

మంచి గృహ వసతి సౌకర్యాలు కల్పించవలసిన అవసరం పట్టణాలలో 

ఎంతైన ఉన్నది. (పభుత్వ ఆర్థిక వనరులు తక్కువగా ఉన్నందున, ఈ 

విషయంలో ౩ వై వేటు సంస్థ నే ఎక్కవగా కృపి. చేయవలసి ఉంది. 

మురికి వాడల మెరుగుదల, చె 9 వేటు హౌసింగును [పోత్సహాంచే హట్టా" 

(౮౫౯౬౮) వంటి సంస్థలను (ప్రోత్సహించడం వంటి విషయాలే 
(వభుత్వం ప రమిత-మై ఉంది. 

పట్టణ ప్రాంతాలలో మరల ఎక్కువ స్థాయిలో మురికివాడల 

నిర్మాణం భవివ్య త్త తులో, వదిలి విట్టాలి. మురికివాడల [పాంతాల 
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చురుగుదలకు కావలసినంతలీతి లో వ్యయం చేయాలి. మన నగరాల 

భోని మురికివాడల (పాంతాలలో (Low Cost Sanitation, 

Drainage మరుగుదొడ్లు, ముగికినిటి పారుదల సౌకర్యాల ఏర్పాటు 

బాలా అవసరం, 

ఆర్థిక కంగా వెనుకబడిన వర్షాలకు గృహ నిర్మాణానికి ప్రత్యత్, 

అర్థిక స సహాయాన్ని అందించడానికి (ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు డ్డ శతి సు 

న్నాయి, ఇళ్ళు స్థ స్టలాలు, గృహనిర్మాణ సేవలు (1665 and Services) 

పభ కాలను అందేంచి, ఉపయోగం పాంజేవాకీ కి, 000|- రూ॥ల వరకు 

బుణాలనిచ్చి ౨0.౨25 సంవత్సరాల కాలంతో కొ ంత మేరకు రాయితీ తో 

రుణాలు ఇవ్వసంక ల్పించడమెనది. 16.2 ల&ల గృహాల నిర్మాణాన్నిక్ష 

ఠూ॥ 485 కోట్లు ఈ (పణాళికలో శీటాయించడ మైంది. 

హౌసింగు అర్బన్ డవలప్మెంట్ కార్పోరేషన్ (HUDCO) 

తక్కిన (ప్రభుత్వరంగ సహాయమంతా హడో, (HUDCO) 

ద్యారానే (పజలకు అందించవలసి ఉంది. 41-7-1980 నాటికి హజ్ 

(HUDCO) రూ॥ 600 § ట్లు బు సహాయాన్ని 17 రాష్ట్రాలు, 

4 శేంద (౩ వాంతాలలో 319 పట్టణాలకు; నగరాలకు 1,274 స్యీములను 

మంజూరు చేసింది. ఇది రూ॥ 857 వోట్లు పంచిన పెట్టింది. పూర్తి అయ్యా 

నాటికి ఈ వా చె సములు 6.8 లక్షల నివాస యూనిట్లను 62,000 మెరుగు 

పరచిన ప్లాట్టను (Development Plots) చాలా పావులను వాణిజ్య 

సంస్థలను అంది స్తుంది. పిట్రీత్రో 586 శాతిం ఆర్థికంగా "వనుక బడిన వర్ల 

లకు తక్కవ రాబడి వచ్లాలకు (EWS) మరియు (Lower Income 

Group (L1G) కొ రే 1980-81 కాలంలో హడో,- (HUDCO) 

రూ॥ 160 కోట్లు బుణాలను ఇవ్వాల్సివుండగా భూ॥ 89 కోట్లు ఇచ్చి 

వేయడం జరిగింది. ఇంతేకాకుండా, (గామాణ గృహ వసతికి అగ 

స్థాయిలో ఉన్న కో_ఆపరేటిన్ హౌసింగు సొన టిలకు ఆర బన్ "డెవలప్ 

మెంట్ స్కీ-ములకు 'ధనసహాయాన్ని అందించే కొ త్త స్మీాములనుకూడా 

హడో- (HUDCO) చేపింది. 
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ఈ (_పణాళిక హడ్ో, (10౮060) ఈక్విటీ (Equity) న 
రూ॥ 95 కోట్లు నుంచి రూ॥ 75 కోట్లు చిం'చాలని ఉదేశించిండి, 

బుణాల తీర్భానాంతో హడ్కో. (HU౮UDC౦) రానున్న 5 సంవత్సరా 
లలో సుమారు రూ॥ 600 కోట్లు రకరకాల గృహ కార్యకలాపాలకు 
ఖర్చు పెట్టగలన్థాయిలో ఉండగలదు. (ప సుతం హడ్కో (HUDCO) 
మొక్క- బువివరాలు ఈ కింద పేర్కొన్న రీతిలో ఉన్నాయి. 

అర్థి కంగా వెనుకబడిన వచ్తాలు . (EWS) 80 శాతము 
తక్క.వ రాబడి ఉన్న వరాలు (LIO) 25 శాతము 

మధ్య రాబడి ఉన్న వర్ణాలు (MIG) 25 శాతము 

అధిక రాబడి ఉన్న వర్షాలు (HIG). 20 శాతము 

ఇ. డబ్ల్యూ. యన్., యల్. ఐ. జి. (B.W.S., LLG.) ల 
హౌసింగును ఇంకా ఎక్కువ చేయడానికి హడో.- (HUDCO) ను 
(వోత్సహీంచవలసి ఉంది. 

జవిత వీవరా సంస్థలు, అతర సంస్థల మద్దతు 
గృహ నిర్మాణాలకు ఆరిక సహాయం అందించే సంస్థలలో జీవిత 

ఒకేటి, 18౬77 మార్చినాటికి, బుణాలలో రూ. 728.50 
ట్లు రకరకాల గృహవసతి కార్య|[కమాలకు జీవితభీమా సంస్థ ఖర్చు 

న్ 

వెట్టంది. ఈ సంస్థ అనుభవాన్ని బట్టి గృహనిర్మాణాన్ని భీమా 
(Insurance) శో లింకు వెట్టడం అనేది మీ అంత విజయవంతంగా 
ఉన్న స్రైమోా కన్పించలేదు. బుణాలను ఇంతవరకు రూ. నల్లి కోట్లు 
మ్న్మాతమే ముందుగా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబ్ట్టి ఈ పథకాన్ని ఇంకా 
మెరుగుపరచవలసి ఉంది, చట్టరీత్యా జీవితభీమా (LIC) తనవద్ద నిల 
ఉంచిన నామ్ములో 25 శాతం సాంఘిక కార్యక మాలకు ఖర్పు చేయ 
వలసి ఉంది. అవి గృహనిర్మాణం, విద్యుచ్చ క్రి సౌకర్యం, పిటినర ఫరాః 
మురికిసిటి పారుదల పాకిశ్రామిక ఎన్లేట్లు వంటివి. కాబట్టి LIC, 
LIC, EWS లకు ఎక్కువగా . గృహా సౌకర్యాలకు ధనసహాయం చేయ 
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వలసీ ఉంది. అచే నియమాన్ని సామాన్య ఖీమా సంస్థ (General 

Insurance Corporation) కూడా పాటించవలసి ఉంది, 

సహాకార గృహనిర్మాణ కార్యక్రమాలు స్వయం సహాయకంగా 

. ఉండటంవల్ల వాటికి తగు (పోత్సాహమివ్వాలి. వీటికి మెరుగైన లేడా 

పాన్నీకంగాను మెరుగైన భూమిని ( Developed or partially 

developed) కేటాయించాలి, 

సట్టణాలలో ఇళ్ళీక్టలాల వ విధానం (Urban Land Policy) 

పట్టణ (పాంతాలలో భూమికి అర్భన్ కేండు సీలింగు అండ్ 

శస్యలేసన్ చట్టం (Urban Land Ceiling and Regulation 

Act) 1976 |పకారం ఇళ్ళస్థ లాల విషయాలు స్పెక్షు- లేషన్ (Specu- 

lation) రాకుండా ఉండటానికి విభిన్న ఉపయోగ దారులకు కావలసిన 

శితిలో భూబిం కేటాయింపు జరగడాన్ని సీలింగు (Ceiling), వ్య క్తుల 

భూయాజమాన్య పరిమితి "పెట్టబడింది, ఈ చట్టం అమలు, రాష్ట్ర 

(ప్రభుత్వాలకు చాలా ఇబ్బందులను గురిచేశాయి, 2 చట్టాన్ని "మెరుగు 

పరచడానికి కొన్ని సూచనలను, సలహాలను ఇ ప్రవ్వడ డానికి రాష్ట్ర ప్రభుతాగల 

పతినిధులతో ఓక వర్కి-౦గ్ (గూవును వర్క్స్ . అండ్ వోౌసింగ్ 

(Works and Housing) మంతివర్లం నియమించింది.. దీని నివేదికను 

ఇంకా పరిశీలి స్తున్నారు. కాని ఈ మధ్యకాలంలో స్థలం ధర ప్రభుత్వం 

దయినా, పి మె )వేటుదయినా పెరిగిందని [ప్రజలు ఆధి పాయపడుతున్నారు, 

ఫలితంగా పట్టణ (పాంతాలలో గృహవసతి చాలా వ్యయపూరిత మైన 

దని భయాన్ని వెలిబుచ్చుతున్నారు. ' కాబట్టి ఈ విషయాలను ఫునః 

పరిశీలించవలసిన అవసరమున్నది. 
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కెటాయింపులు 

(పభుత్వరంగ శేటాయింప్రులు ఈ కింద ఉర్కాన్నరీతిలో ఉంది, 

గృహవసతికై 6వ (పణాళిక కేటాయింపు 

వైడ్ గృహనిర్మాణ పథ కాలం . 5.00 

రూ॥ కో టలో 

పము _ ఐదవ. ఆరవ 

(ప్రణాళిక. (పణాళిక 

1974-79  శేటాయింవు 

శీటాయింవు 1980-85 

—_—W@ (2) (8) 

A. రాష్ట్రాలు, కేం దపాలిత (వాంతాలు 

కే గామోాణ ఇళ్ళ స్థ స్టలాలు ఇళ్ళు 

నిర్గాణ ' పథకం M NP ) 55.00 తీవ్ లి-50 

. 2, సాంఘిక గృహ: నిర్మాణ పథకాలు. 450-56 887-87 

_ లి మొత్తం రాష్ట్రాలు; శేంద్రపాలిత 

: (ప్రాంతాలు 505-56 1,190-87 

B. కేంద రంగం _ 
లి. వ్ సింగు, అర్బన్ జెవలప్ కొమెంట్ 

మ కార్పొ లేషన్ (0006ల) 14-00 50_00 

A జాతీయ భవనాల సంస్థ 

గ (National Buildings Organisation) 1-68 2.00 

5. హిందుస్థాన్ పఫొబ్ లిమిశుడ్ 0-18 0-15 
6 జనరల్ పూల్ ఆఫీసు నివాస వసతి 
aa వర్చ్పాటు a : కటి 142-00 

7, ప్లాంేవన్ కార్మికులకు సవ్పీజై . 

10.00 



గృహవసతి 99. 

ర డాక్ లేబర్ కు గృహనిర్మాణ 0.26 0.20 

పథకం 

9, ప్రభుతో్టోద్యోగులకు గృహా 

నిర్మాణ రుణాలు — ఏలే, 25 

10. సైన్సు, శుక్నాలజీ ఆ 2.00 

11 పోలీసు గృహనిర్మాణ పథకం 2800 టా 

12. నేవనల్ బిల్లింగ్ మెటీరియల్ 

కార్పొ రేషన్ 0.15 ఆ 

18, సిపి.డబ్లు.డి కోసం 
వీక్షణ సంస్థ ఆ 0.50 

మొత్తం శేంద రంగం 95.86 800.00 

మొత్తం (grand totaly 

శాస్త్రాలు, శేందపాలిత |పాంతాలు 

_ శకేందరంగం 600.92 1,490.87 

డిపార్ట్ మెంటల్ సహోౌొపింగ్న్కు వోన్ బిల్లింగు ఆడా ఏన్సులకు 

శీటాయించే రూ. 200.02 కో ట్లు కలువుతూ 1979 నుంచి రాష్ట్ర 

రంగానికి బదిలీచేయడ మైనది. 

(ప్రభుత్వరంగ శేటాయింవులలో అధిక భాగాలు సాంఘిక గృహ 

వసతి కార్యక్రమాలకు నిశేశించబడింది. ఇందులో సంస్టాపర మైన ధనం 

(Institutional finance) కూడా ఉంది. సరాసరి వ్యయాల భౌతిక 

టాగ్లెట్లు 23,2 పట్టికను అనుసరించి ఉంటాయి. 

నేషనల్ బిలింగం కనస్ట్రక్షన్ కార్పొరేషన్ (7. 
ఈ సంస్థను న్యూఢిల్లీ లో 1960 వ సంవత్సరంలో సాపించారు, 

ఇది, (వత్యేకమై మైన కట్టడంపనులను (Special Construction Works) 

భారత చేశంలోను, “భారత చేశం బయట చేపడుతుంది. దీనికి భారత 

చేశంలోను, బయట చాలా (ప్రతిష్ట ఉంది, ముఖ్యంగా లివియా, ఇరాక్ 



800 భారత చేశంలో సంఘ సంక్షెమ శేవలు , 

వంటి చేశాలలో దీనికి చాలా చేరు ఉన్నది. వం తెనల నిర్మాణం, 

విమానాశయాలు, చెద వెద గృహవసతి (పా జెక్టులు, ఆసుషతులు, 
ఏ ౧ ర్చి 

వసతి గృహాలను, హోటళ్ళు, ట్యూబ్ రైలు నూర్చాలు, నిటిసరఫరా, 

మురికినీటి పారుదల పథకాలు (Sewerage Schemes) సమ్ముదవు 

పనులు (Marine.'Works) చేపట్టడం జరుగుతున్నది. ఇది భారత 

(పభుత్వ సంస్థ 

కెంద పబ్లిక్ పనంల శాఖ 

Central Public Works Department PWD 
రైల్వేలు కమర్యాని కేపన్లు, అణు క డిఫెన్సు సర్వీసులు, 

'అలిండియా "రేడియో వీటికి సంబంధించినవి తప్ప మిగతా అన్ని శేంద 

ప్రభుత్య శాఖల భవనాల డిజె చైనులు తయారుచేయడం, నిర్మాణం, 

మరమ్మతు పనులు వంటి పనులు చేపడతారు. ఈ సంస్థ ( ఢిల్లీలో ఉన్న 
జాతీయ రహ దారులను నిర్వహస్తూ కేం దపాలిత (పాంతాలు పబ్లిక్ 

పనుల శాఖలవై సాం శేతిక నియంత్రణ ని స్తుంది, తవు స్వంత సివిల్ 

ఇంజనీరింగు శాఖలులేని పబ్లిక్ అండ 5 శేకింగ్ సంస్థలు - తమ కట్టడం 

పనులన్ని సి పీ, డబ్ల్యు. డిం (6. P.W. D. ) కి లేడా ప్రభుత్వరంగ కట్టడా "లం 

కన్స ల్రైన్స సంస్థ (Public Sector Construction and Consult- 

ancy Organisation) క గాని తమ కట్టడం పనులను అప్పగించడం 

జరుగుతుంది. సొమ్ము డిపాజిట్ చేసినట్లయితే శేమి - గవర్న మెంటు 

సంస్థల పనులను కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది. 
కీ! 

రా ష్ట్ర పరిధిలో పథకాలు (State Sector Schemes) 
బంటిగోుక్' సన్సిడై జ్ హోౌసింగు స్కీము (Integrated 

Subsidized Housing Schemes) 1952లో | పవేశ పెట్టబడింది. 

ఈ: పథకం తక్కువ సంపాదన ఉన్న వారిిశామిక శార్శికుల. కోనం 

సమాజంలోని ఆర్థికంగా. బలహీనమైన బలహీనవర్జాలకోసం ఉదేశించ 

బడింది. రాబడి పరిమితి (Income 1 Limit) రూ; 500]-ల' ఉన్నవారు 



గృహవసతి లిగ్ర1 

ఈ పథకాలతో" కట్టుబడిన గృహాలను పొందడానికి అర్హులు. శ్రి 
డిశంబరు 1901 నాటికి 1,88,871 గృహాలను కటించడం జరిగింది . ఆ 

శి 

తక్కువ . రాబడి వర్ణాల గృహనిర్మాణ పథకాలు (Low 
Income group Housing Scheme)ను 1954 లో [పారంభించారు 
ఈ పథకంలో సంవత్సిరానికి రూ. 7,200|-లు ఆదాయం చాట 
అభ్యష్ధ్థలు. ఇళ్ళు కట్టుకోవడానికి బుణాలను పొందడానికి అర్హులు, 
$0 శాతం ఖర్చుకు సమ మన మొతాన్ని బుణరూపులో ఇ కారు. 
గరిమ మొత్తం రూ. 14500|- లు. 81 డిసెంబరు 1981 నాటికి 
8,42,689 గృహాలను పూ ర్తి చేశారు, . 

మాధ్యమిక రాబడి సముడాయ గృహానిరా రణ పథ కాన్ని 

(Middle Income group Housing Scheme) 1959 లో (పారం 

భీంచారు. సాభారణంగా జీవిత ఖీమా సంస్థ నిధులనుంచి ఒముకకాలు 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అందజేయడం జరుగుతుంది. శేందపాలిత [(పాంతా 

“లలో ఈ నిధులు శేంద (ప్రభుత్యం సమకూరు స్తుంది. సాంవత్సరిక 

ఆదాయం రూ. 7,201|- నుంచి రూ. 18,000]|-లు కట్టి సిద్దంగా ఉన్న 

ఇళ్ళను కొనుక్కొ-డానికి కూడా బుణాలు ఇస్తారు. కి1 డిసెంబరు, 

నాటికి 45,741 గృహాలను కట్టడం జరిగింది. — 

(గామ గృహవసతి పథకం (The Village Housing Project 
Scheme) (పకారం (గామోణ (పాంతాలలో ఇళ్ళు కట్టుకోవడానికి 80 

శాతం బుణాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే గరిష్ట బుణపరిమితి 

రూ॥ $,000|- ఏధులు, కాలువలు పరిసరాల పరిశుభత (Emviron- 

mental Hygiene) లకు కూడా ఇవ్వడ మవుతుంది. కీ1, డిశంబరు, 

1981 నాటికి 70,895 గృహోలను కట్టడం జరిగింది. 

"రెంటల్ హౌసింగ్ స్కీము (Rental Housing Scheme) లో 

1959 నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇళ్ళను నిర్మించి [పభుతో సదోవ్రగులకు 

అద్దెకు ఇస్తారు. లిష డిశంబరు, 1981 నాటికి కిక్,02లి గృహాలను. 



802 భారతదేశంలో సంఘ సంశేము సేవలు 

ది లాండ్ ఎక్విజిషన్ అండ్ డెవలప్ మెంట్ స్కీము (The 

Land Acquisition and Development Scheme) 19859 లో 

పారంభ మైంది. ఈ నీ ములో రాష్ట) (పభుత్వాలు, శేందపాలిత 

(ప్రాంతాల అధికారులు పట్టణ ప్రాంతాలలో భూములను సేకరించి ఇళ్ళు 

కట్టడానికి వీలుగా దీనిని చదునుచేసి, గృహోలు కట్టు కోవడా డానికి ఆ 

స్థలాలను అక్కడ అభ్యర్థలకు అమ్ముతారు. ఈ రకంగా చేయడంవల్ల 

ఇళ్ళస్థలాలకు ఒక (క్రమమైన ధర నిర్ల యించడానికీ, కాలసీలు ఏర్పాటు 

అవడానికీ వీలవుతోంది. కి1, డిశంబరు, 1981 నాటికి 18,748 హాకా 
రుల భూమిని సేకరించడం, 7,48ిర హౌాశక్షారుల భూమిని అభివృద్ధి 

చేయడం జరిగింది. 

కేంద రంగ పథకాలు (Central Sector Schemes) 
సబ్సిడై జ్ల్ జ్ స్కీము ఫాం శేషన్ _ కార్మికులకోసం 1956 నుంచి 

అమలులో పెట్టబడింది. ఈ న్కీము [పకారం 50 శాతం బుణరూపం 

లోను 8 1/2 శాతం గ్రాంటు రూపంలోను ఇళ్ళు కట్టుకోవడానికి 

_ హ్టాంక్రేవన్ కార్మికులకు ఇస్తారు. నారు ఇళ్ళకు అదె చెల్లి ంచనక్కొ_-ర 

లేదు. ఈ పథకాన్ని అస్సామ్, కర్హాటక, శీర, తమిళనాడు, (తివుర, 

పన్చ్మ బెంగాల్ లలో అమలు ఇెట్లారు. న్లాంకేపన్ వర్క-65 కో 

ఆప కేటివ్లు ప్రాజెష్ట 90 శాతం ఖర్చును అంకే 65 శాతం బుణ 

రూపంలోను, శాతం సబ్బిడీగాను అందుకొంటారు. 

భూవింలేని నివారికి ఇళ్ళస్థలాలం . 
_ గామాణ (పాంతాలలో భూములు లేనివారికి ఇళ్ళస్థ లాలని చే 

ఈ స్కీము, నేహనల్ మినిమమ్ నీడ్స్ (పో(గామ్ (National Mini- 

mum Needs Programe) లే ఒక భాగం. ఈ స్కీము శేండ 

రంగం నుంచి రాష్ట్ర) రంగానికి, అయిదవ (పణాళిక (ప్రారంభంనుంచి 

అంటే 1 ఏ బ్బ పీల్ 1974 నుంచి బదిలి చేయడ మెంది. 

80, డిసెంబరు, 1981 నాటికి 86.77 లక్షల కుటుం'బాలక్షు. ఈ 

ఇళ్ళష్ట్థలాలను రకరకాల రాష్ట్రాలలోను, శేందపాలిత (ప్రాంతాలలోను 



గృహవసతి క్రి౦ెలై 

ఇవ్వడం జరిగింది. దీని పరిధిని వి స్పృతపరచి, నిర్మాణానికి కూడా 
సహాయాన్ని (Construction assistance) అందించడం జరుగు 

శున్నది. ఇప్పటికి 15.50 లతల కుటుంబాలు 18 రాష్ట్రాలలోను, 

6 శేషద్రపాలిత ప్రాంతాలలోను ఇళ్ళను నికించుకోగలిగారు. 

గృహవసతి నౌక ర్యాలు రవ (పణాళికలో సంఘంలో ఉన్న 

వెనుక బడినవర్లాల స్థితిగతులను మెరుగుపరచడంచనె వు నిమగ్నం చేయడ 

మైంది. రాష్ట్ర హౌసింగు బోర్జులద్వారా వారికి హౌసింగ్ కాలనీలు 

కట్టించి ఇవ్వడం; (గామాణ (పాంతాలలో భూమి వేని వారికి ఇళ్ళ 

స్థలాలను ఇవ్వడంవంటి కార్యక్రమాలను చేపట్ట నిశ్చయించడ మెంది. 

క కార్యక్ర మాలలో ఎక్కువ భాగం రాష్ట్ర (ప్రణాళికలలో ఉన్నప్పటికి 

“దీేశముయమొక్క_- "పెరుగుతున్న డిమాండ్ ను (€Xpanding demand) 

తీర్చడానికి శేందరంగంలో వౌసింగు అర్బన్ డెవలప్ మెంట్ కార్పొ 

34న (Housing Urban Development Corporation) వివిధ 

కార్య(క్రమాలను చేపడుతున్నది. 5వ ప్రణాళికలో హుడ్కొ- 
[10౮060౦] లో ఈక్విటి పార్టి సిచేషన్ [ Equity Participation | 

150 కోట్ల రూ. ల అర్భిక వనరులు సముసార్థి ంచేటట్టు చేయడానికి 

అవకాశం కల్పించడమెంది. స్తాం కుషన్ కార్మికులకు డాన్ 'కార్చికులకు 

రుసుముతోకూడిన వసతి సౌకర్యాలు [Subsidised housing] 

కల్పించడానికి వేరే ర్వేరుగా నర్పాటు చేయడ మెంది. అన్వేషణ అభివృద్ధిల 

విషయంలో తక్కువ ఆర్డీ క వనరులకు మంచి మంచి వసతి సౌకర్యాలు 

కలిగిఉండే డిజైన్లను చేంపొందించడం= వె కూడా దృష్టి సారించడం 

జిగింది. శ్రంద " రాష్ట్ర) రంగాలలో అనేక కార్యక్రమాలకు. ఈ కింద 

పొందుపరచిన రీతిలో కేటాయింపులు జరిగాయి. 



గృహా వసతి (Housing) 

గృహ నాకర్యాల కోసం 5 వ (పణాళిక కేటాయింపులు. 
(కోట్ల రూపాయలలో) 

197477 107779 1000 
స్కీము అంచనావేసిన కేటాయింపు శేటాయింప్రుల 

ఖర్చు 
మొత్తం 

రాష్ట్ర రంగం 260-09 — 245-47 505-56 
లు ' 

1. రాష్ట్ర (పణాళికలు 2483-71 220-95 464-66 వు 
. 

2, శేందపాలిత 

[పాంతాలు 16-88 24-52 40-90 
కెంద రంగం 40-09 55-27 90-86 

1. సామాన్య పూల్ 

కార్యాలయ వసతి 

సౌకర్యాలు 21-12 80-00 51-12 

2. హౌసింగు, అర్బన్ 

డెవలపి మెంట్ 

కార్పొశేషన్ అ $500 900 400 
లీ. స్టాంకేషన్ కారీ కులకు 

రుసుముతోకూడన 
పార్మిశౌవింక వసతి 2_40 2-60 5-00 
(Subsidised Indus- 

_ trial Housing for 
Plantation Labour) 



గృహవసలి . లిం. 

1974-77 1979 1974-79 
న్క్్ము అంచనావేసిన కేటాయింపు శేటాయింవుల 

ఖర్చు మొత్తం 

4, సేషనల్ బిల్లింగ్స్ 

ఆరా నై జేషన్ స్కీములు 0-88 0-85 1-68 

క, చేవనల్ బిల్లింగ్స్ 
మటీరియల్ డవలప్ 

మెంట్ కార్పొశేషన్ 0-05 0-10 _ 015 

6. హిందుస్తాన్ హౌసింగ్ 
టు 

ఫ్య రీ 0-05 0-10 0-15 

7 డాక్ (Dack) 

కాదె కలకం రుసుముతో 

పాటు కూడిన పారి శా 

మిక వసతి 0-14 0-128 0-96 
ము్గం(|1t07) 29-59 శీలి. 72-86 

8. పోలీసు గృహవసతి 10-50 12-50 28-00 
మొత్తం 800-18 800-174 600-92 

20) 
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ఈ |గామాణ గృహవసతి ఏర్పా (Provision) కూడా 

ం cm" వ్ టు యు. ల లి = 

é రాష్ట్రాల రంగంలో రూ! 6తి7.కిక కోట్లు సాంఘిక గృహవసతికి 

శేందంలోని స్లాంకేపన్ (Plantation) మరియు డాక్ లేబర్ 

సహోౌసింగు రూ॥ 10.2 కోట్లు కూడా కలసి ఉన్నాయి. 

/ Ss Mand మ! ఇ సం రం జర 

గమనిక : యూనిట్ ఖర్చులు ప్రాకెబ్లలోఉన్నవి. హడ్కో-(1౮66) 

సనాసి నిలింగు ధరలు సూచి స్తున్నాయి. 

విద ట్ర్ 

ఇదం అనేది రాపోొల సాకు, చి 
ద్య ది ౮ బ్రాల చీ విద్యారంగంలో కందప్యాత 

చాలా తక్కుూ-వ. |సాథిమిక్ , ఉన్నత విద్యల విషయం పాత శంద 

వ రి > i న 
పొతే సలహాల నివ్వడం వర స్టే విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలో కేంద 

(పభుతే 0, విశ్వవిద్యాలయ (గ్రాంట్ల సంఘంద్యారా పిశోధనాలయాల 

ద్యారా(UGC and Research organisation) విద్యారంగ (పవేశం 

చేస్తున్నది. 

అందువల్ల, విద్యారంగంలో రకరకాలుగా ఉండటాన్ని ఆశ్చర్య 

పడనక్క-ర లేదు. విద్యారంగం అధ్వాన్నంగా ఉండటం గురించి రాష్ట్రాలను 

కూడా నిందంచనక్క-ర లేదు. 18456 ఫ్ కరణ చ 
కాడా నిందించనక్కా-ర లేదు. 1956 రాష్ట్రా )ల వునర్వ్య్యవ్యుకరణ చట్టం 

(States Reorganisation Act 1956) వెలుగులోకి వచ్చాక నే 

రాష్ట్రాలు తమ సయం౧వృృద్ధికీ బాగా పాటుపడటం జరుగుతున్నది. 

ఈ శాసనం తరువాతికూడా, గుజరాత , మహరాష్ట్ర 1960 లోను, 

హర్యానా, పంజాబ్ లు 1966 లోను, హిమాచల్ (ప్రజేశ 1971 

లోను, మణిపూర్ , "మేఘాల'మయూలు 1072 లోను, ఆవిర్భవించాయి. 

ఈ కొత్తగా ఆవిర్భవించిన రాషాలు వాటివాటి లోటుపాట్లను సరిదిద్దు 

కోవడం (పఖమకి పవృవ్యంగా భావించడంతో" విద్యారంగం పై దృష్టిని 

ఎక్కవగా శేందీకరించ లేకపోతున్న వి, 

శ్రేరళ రాష్త్రం ఆదెర్భ ప్రాయంగా ఉన్నది. (టావన్కో-ర్ 
ర్తి - on™ 

కొచ్చిన్ వంటి సంస్థానాలు (Princely States) సమ్మేళనంవల్ల కేరళ 



జి 

808 భారత చేశంతో సంఘ సంతేవు సేవలు 

రాష్ట్రం ఏర్పడింది. ఈ చెండు సంస్థానాలుకూడా విద్యారంగంలో 

కూడా చాలా ముందంజవేసినవే. అయితే విటిపివారి పరిపాలనలో 

ఉన్న మలచారు [వాంతం మాత్రం అంతగా అభివృద్ధిచెంద లేదు. అందు 

వల్ల మలబారు [పాంతాన్ని వై శెండింటి స్థాయివరకు తీసుకురావడంలో 

కేరళ రాష్ట్రం కృషసీ.చే స్తుంది. (Manorama year book, 1983. 

Published by Manorama Publishing house [P.B. No, 20] 

Kottayam, Kerala) 

జాతియ విద్యా విధానం (National Educational Policy) 
1968 లో పార్ల మెంటు రూపొందించిన దేశీయ విద్యా పణాళిక 

శ్ర డా! డి. సి. కొశారి విద్యా కమోాషన్ సిఖార్సుల సై ఆధారపడి 

ఉంది. ఈ [(పణాళిక్ష ఈ కింద సెరొ-న్న ధ్యేయాలను ని సైశి స గున్నాయి, 

(1) 14 సంవత్సరాల వయస్సువరకు ఉచిత నిర్బంధ విద్యను 

(పవేశ పెట్టుట. ' 

{11) ఉపాధ్యాయుల అంతస్థును; జీతభత్యాలను చదువును, 

_మెకమగుపరచడం. 

(11) కి-భాహపల ఫార్ములా, పాంతీయ భాపాభివృద్ది. 

(1౪) శాస్త్రీయ, పిశోధనల విద్యను సమానం చేయడం. 

(౪7) వ్యవసాయం, పర్మిశమలళొ సం విద్యాభివృద్ధి చేయడం, 

(V1) అంతగా ఖర్చు వెట్టనవసరం వేని అచ్చువు స్తకాలు స్థాయిని 

విడుదలను 'మిరుగుపం చడం. 

(v11) విద్యకోసం జాతీయాదాయంలో 6 శాతం వెచ్చించడం, 

జాతీయ విద్యావిధానాన్ని అనుసపఏం చి, కేంద విద్యా సలహో 

మండలి (Central Advisory Board of Education) ఐదో పంచ 

వర్ష |పణాళికా కాలంలో 10+2-క8 అనే సాకొ త్ర విధానాన్ని దేశ 

మంతటా ప్రవేశ వెట్తాలంబూ, సిఫార్పుచేస్తూ ఒక ఏకగీవ తీర్మానం 

చేసింది. కీ0 సెన్టెంబరు, 1975 లో జ3గిన వైస్ చాన్సలర్ ల సమా 
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కంలో 1979-80 నుంచి 10+2 పద్ధతి విశ్వవిద్యాలయ పూర్వస్థాయి 

శ్్సు శ్రి సంవత్సరాల డిగీకోర్పూను అమలుజర పాలని తీర్మానించింది. 

న్ని రాష్ట్రాల పభుత్యాలు, తదనుగుణంగా వారివారి ఉన్నతపాఠశాల 

ద్య్భలను రూపొందించుకోవలసిందిగా సిఫార్సుచేయ నిస్టేశించబడ్డాయి. 
మతి కా . 

ురాతన విద్యా విధానం (New Patten of Education) 
కొత్త విద్యా విధానంలో 15 సంవత్సిరాల సమగ విద్యా 

) ధానం మొదటి పట్టణమునకు దారిలీశేటట్టు రూపొందించబడింది. 

(1) 10 సంవత్సరాలు [పాథమిక, [పాథమికోన్నత, ఉన్నత 

" © "వె ౮ చి నే నిం ద్ర » పాఠశాల స్థాయిలలో ఏిద్భనభ్యసించడం 

(11) హయ్యర్. సెకండరీ పాఠశాలలలో ఇంటగ్భడియట్ 

లేదా పీ యూనివక్సాటీ కళాశాలలలో 2 సంవత్సరాలు 

| ర్ ఇక ర ఇళ్ళ , 

ఏద్య నభ్యసించడం. 

(111) 8 సంవత్సరాలు ఏదో ఒక కోర్సులో బీచ్ లర్ డిగీ 

పటభ|దుల డ్నిగీస్తాయి కళాశాలలలో చదవడం. 
రు గా య 

౧ వొ వ రొ బే : | స ఒన్ య 

ఈ కొ తృ విద్యావిధానాన్ని అప్పుషె లి రావ్యాలలోను, 8 కంద 

పాలిత (పాంతాొలలోను కేంద ఉన్నత విద్యానుండలి అనుబంధించి 

ఉన్న అన్ని పాఠశాలలలోను అవులుజకపడం జిగింది. హర్యానా 

పామాచల్ (ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ , ఉత్తర (ప్రదేశే లు దీనిని స్కూత్ర 
ఓ 

_(పాయంగా అంగీకరించాయి. కాని ఇంకా అమలులో పెువలసి ఉంది, 

సార్వజనక విద్య (Universal Education) 
అన్నితరగతుల (ప్రజలకు సమాన విద్యావకాశాలు ఉం చెటట్టు ఒక 

విభానాన్ని రూవొందించడానికి 1930 అగష్షులొ భారత _పభుత్వం ఒక 

వర్కి-0గు [గూవు (Working Group) ను నియమించింది. మానవ 

వనరుల అభివృద్ధికి విద్య అనేది ఒక ఉత్పావకం (INPUD కాబట్ట 

దేశీయ | పణాళికలో దీనికి సరియైన స్థానాన్నివ్వవలసి ఉంది. విద్యకోసం 

చేసే వ్యయం తప్పకుండా మంచి ఫలితాలను ఇ స్తుంది, 
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విద్యారంగంలో అత్యంత (పాధాన్యత ఇవ్వవలసిన రెండు కార్యో 

మాలలో నిశ్వాంతర విద్య ఒక టి. రెండవది జాతీయ వయోజన | 

విద్యా కార్యక్రమం (National Adult Education Programme) 

(వణాళికలు |పాథమికో విద్యను విశ్యాంతరం చేయడానికి, రష్ 

రకాల చర్యలను రూవొందించాయి. పాఫమిక స్థాయిలో అన్ డెడ్ 

సూ్యూలు వ్యవస్థ (Ungraded School System) VITIవ తరగతి 

వరకు ఎవరినీ వ తరగతిలోనూ విద్యార్థులను ఉంచి వేయకుండా ఉ తీరు 

లను చేయడం (Non-Detention) ఫార్ళల్ (Formal) పాఠశాలలో 

(Multiple point-entry) వివిధ దశలలో (వవేశం కల్పించడం 

సంచలనాత్మక విద్యాబోధనలో [కీడాత శ్రక (Play way Methods) 
పద్దతులను 1, 1[ తరగతుల నుంచి (ప్రవేశపెట్టడం, వరిలో ఉపాధ్యాయు 
లను మెరుగుపరచడం. ఇంతేకాకుండా ఈశ్వరీ భాయి పకేల్ కమిటి 

సూచించిన రీతిలో, సాంఘికంగా ఉత్పాదక కృషికి ఉపయోగపడే 
రీతిలో [పాథమిక విద్యా (Curriculum) ను సంస్కరించడం ఈ చర్య 

లన్ని కూడా (పాథమికి, (పాథమికోన్నత పాఠశాలల శ క్రిని మెరుగు 
పరు సుంది. 

ఉచిత నిర్బంధ విద్య 
మన రాజ్యాంగం 14 సంవత్సరాల వరకు బాల, బాలికలను 

= J నిన రొ ల 
వ) లో లా చిత నిర్నంధ విద్యను అందించాలని నిశి స్తున్నది. రాస్ట్రాలన్నీ తమ 

క కృకొగ, దీనికోసం కృషహీచే స్తున్నాయి. . 
దేశంలోని అన్ని పాఠశాలలోని 1-/ తరగతులకు, అన్ని 

ఎయిడెడ్ పాఠశాలలలోనూ, స్థానిక సంస్థలలోనూ, (పభుత్వ పాఠ శాల 
లలోనూ ఉచిత విద్య నంది స్తున్నది. ఒరిస్సా, ఉ త్తర్మపబేశ్ రాష్ట్రాల నలా! - ఎన్ ed. 

లోని భూాలురకి తప్ప అన్ని రాష్ట్రాలలోనూ, శేందపాలిత [పాంతాల 

లోనూ బాలబాలికలు VLVH తరగతులలోగూడా ఉచిత విద్య 
నంది స్తున్నారు. ఈ (ప్రాథమికోన్నత స్థాయిలో కూడా "బాలురకు. 
ఆచిక విద్య నందించజుానికి ఉ తర వచేళ జావ జ సుండ్ వ "నికి _త్తర్మపటేశ్ రాష్ట్రం (ప్రయత్నం చే స్తుంది. 
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నిర్బంధ (ప్రాథమిక విద్యకొ సం బీహార్, మణిపూర్, మేఘాలయ 

నాగాలాండ్ , విక్ర 0, (తిపుర రాష్ట్రాలలోతప్ప అన్ని రాష్ట్రాలలోనూ 

శాసనాలను రూపొందించారు. అండమాన్, నికోబార్ దీవులలోనూ, 

చండీఘర్ , ఢిల్లీ - ఈ శేందపాలిత (పాంతాలలోనూ ఈ నొసనం 

అమలులో ఉంది. హీమాచల్|పదేక లో ఈ శాసనంలో [ప్రాథమిక 

స్థాయి ము త్తం (1 _ ౪11) ఇమిడి ఉంది. 

సార్వజనిక (పాథమిక (61006 tary 5(2856). ఏిద్య అశేది 

అం|ధ[పేశ్ , అస్సామ్, వీహాక్ , జమ్ము, కారీ ర్, మధ్యపటేశ్ , 

ఒరిస్సా, రాజస్థాన్, ఆ త్తర్మపబేశ్ , పశ్చిమబెంగాల్ లలో ఒక సమస్యగా 

ఉంది. ఈ 9 రాష్ట్రాలలోనూ 74 శాతం వరకు నమోదుకాని పిల్లలు 

Non-enrolled Children) ఉన్నాన. 

సాఠశాల పూర్వ విద్య (Pre-School Education) 
అఆ పయోజన వనాల నుంచి బాలికలను నమోదు చేసుకొని 

ఉండక పోయినా పాఠశాలలలోను చేర్చుకొని, నమోదు (డాఫ్ అవుట్) 

సమస్యలను తొలగిం చడానికి తోడ్పడుతుంది. (గామాణ [పాంతాలలో 

ఈ పాఠ శాలలు, (పాథమిక, పాథమికోన్నత పాఠ శొలలకు అనుబంధిక 

పాఠశాలలు (Adjuncts) గా ఉపయోగపడుతాయి. ఈ రకమెన 

బాల్యదశ విద్యావస్థ (Early Children Education) ను ఆరవ 

పంచవర్ష (ప్రణాళికలో ఉేశించారు. ఇటువంటి పాఠశాల పూర్వవిడ్యా 

శేయ్యదాలను నడపడానికి ఇతోధిక సహాయాన్ని అందించడాన్ని కూడా 

ఆరవ పంచవర్ష (పణాళిక లో ఉద్దేశించారు. 

ఉన్నత పాఠశాల విద్య — 

ఉన్నత పాఠశాల స్థాయి వరకు అంధపదేశి [| కర్నాటక, శీరళ, 

తమిళనాడు, అండమాన్, నికో బార్ దీవులు, అరుణాచల ప్రదేశ్ , లకు 

దీవులలో ఉచిత విద్య నంది స్తున్నారు. ఉన్నత పాఠశాల స్థాయి వరకు 

ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో జమ్ము, కాక్ళిర్ , నాగాలాండ్, దాదా, నాగర్ 

హవేలీ, పాండిచ్చేరిలలో ఉచిత విద్య అంది స్తున్నారు. గుజరాత్ , 
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మధ్య(పడేక , మణిపూర్, ఒరిస్సా, రాజస్థాన్ , తివురు ఉ త్తర్షపచేశ్ 

లలో బాలికలకు ఉన్నత పాఠశాల విద్యను ఉచితంగా అంది స్పన్నారు. 

బుక్ఫ్యూల్డ్ కులాలు జాతులకు చెందిన విద్యార్దులకు అన్ని రాష్ట్రాల 

లోనూ, శకేందపాలిత |పాంతాలలోనూ ఉచిత ఉన్నత పాన శాల విద్య 

నంది స్తున్నారు. ఇంతేకాకుండా వారికి వుస్తకాలకు తదితర వస్త 

సామా(గి కొనడానికి కూడా ధన సహాయం చే స్తున్నారు. కొన్ని 
రాష్ట్రాలలో ఉచిత వసతి సౌకర్యాలు కూజా వారెకి కల్పి స్తున్నారు. 

స్త్రవిద్య 
స్వాతంత్రం తరువాత అనేక సదుపాయాలు కల్పించినా విద్యా 

రంగంలో (మైలు ఇంకా వెనుకబడే ఉన్నారు. అయితే గత 25 సంవ 

తరాలలో (స్త్రీల విద్యా విషయంలో గణనీయమైన అభివృద్ధి 

కన్పించింది. 

నవెరాదుం 

_ శి0 సెస్పైంబరు 1978లో జరిపిన నాల్లవ ఎడ్యు కేహనల్ సకేంలో 

1978-79 వ సంవత్సరంలో 6-14 సంవత్సరంల (పాయంలో నమో 

దయిన బాలబాలికల సంఖ్య 865.81 లక్షలు. వీరు మొత్తం జనాభాలో 

65.90 శాతం. 

(వ స్తుతం 450 లక్షలు సుమారుగా 6-1 పాయం వారు పాఠ 

శాలలో నమోదుకాకుండా ఉన్నారు. కాని 1984-85 నాటికి త15 

లత్షలక తగ్గవచ్చని అంచనా, 

పాఠశాలలలో నమోదుకాని బాల బ'లికలలో అధిక సంఖ్యాకులు 

పె.చ్య్యూలు కులాలు, పుడ్య్యూలు జాతులు, వ్యవసాయ కూలీలు; 

నురికివాడలలో నివసించే బలహీనవచ్చాలకు చెందినవారు. నమోదు 
కానివానిలో [కిన వంతు బాలికలు, వారిలో లి'/ఉ వంతు విద్యా 

రంగంలో వెనుకబడి ఉన్న ఆంధ పబేశ్ , అస్సామ్, వీహార్, జమ్ము- 

కార్టర్ , మధ్య(పచేళ్, రాజ గాన్, ఒరిస్సా, ఉత్తర పేక్, పశ్చిమ 

బెంగాల్ - 9 రాష్ట్రాలకు చెందినవారు. 
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నొబ్టవ విద్యా సర్వే (IV Educational Survey) ప్రకారం 

6-14 సంవత్సరాల ప్రాయంలో 1/11 తరగతులలో 119.68 లక్షల 

మంది పె.ణ్యూూలు కులాలకు, ఉ9.5ఉ లతులమంది పెడ్యూలు జాతులకు . 

చెందినవారు. వారు వారి [పాంతం జనాభాలో పెశ్య్యూలు కులాలలో 

60.10 శాతం పెశ్యూలు జాతులలో 49.99 శాతం ఉన్నారు. 

నసూాదం వివరాల పట్టిక 
pam | 

తాత్కా-లికంగా టాచ్లెటు 

(Provisional) (Target) 

1950-51 1978-79 1079-80 1984-85 
లవలలో 

6-il సంవత్సరాల (పాయం 5 

వారు నమోదు 1-/ 191.55 686.00 722 889 

తరగతులలో 

ఆ [పాయం వారి దేశ 

జనాభాలో వారి శాతం 42.6% 81.65%. 884% 95% 

11-14 సంవత్సరాల [పాయం 

వారు నమోదు 81.20 179.60 187 257 

1/11/1111 తరగతులలో 

ఆ (పాయం వారి దేశ : rT 

జనాభాలో వారిశాతం 12.7% B7.94% 88.4% 50% 

6-14 [పాయం వారు ,. ns ™ | 

నమోదు 922,15 , 965.60 $09 . 1039 

11/10 తరగతులలో 

ఆ (పాయంవారి చేశ " 

జనాభాలో వారిశొతం 824% 6.90% 62 7 



§్ర14 భారత బేశంలో సంఘ సంచేమ సేవ 

NCERT- నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్య్యకేవనల్ లని రిసెర్చి 
అండ్ టైంనింగ్. 

కిద పిద్యా మం,టిత్య ఇాఖయొక్క_ పాఠశాల విద్యకు సంబం ' 

ధించిన విధానాలను రూపాందించడంలోనూ, అవులుజరపడంలోనూూ, 

నేషనల్ క”న్చిల్ ఆన్ ఎడ్యు శేపనల్ దై సెర్చి అండ్ మైనింగ్ 

(National Council on Educational Research and Trai- 

1085) సహాయపడుతుంది. ఇది 1961వ సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది. 

పాఠశాల విద్యను (పోత్సిహుంచడానికి ఈ కెెన్సిల్ రాష్ట్ర] విద్యాశాఖల 

తోనూ, విశ్వవిద్యాలయాలతోను; తదితర విద్యా సంస్టలతోనూ 
వ్ 

సహకరిస్తూ. కృృపి.చేస్తూంది. ఇది అంతర్జాతీయ సంస్థలతో కూడా, 

ఆర్థిక సంబంధాలను కలిగిఉంది. . దీనియొక్క- పరిశోధనల ఫలితాలు 

పజలకు, పుస స్త కాలద్యారా, ష్మటిక లద్యారా తదితరరీతులలో అందించ 

బడుతుంది ఈ సంస్థ మొ తం. నాలుగు ప్రాంతీయ కళాశాలలను 

అజీ ర్ లోను, భో డాల్ లోను భువనేశ్వర్ లోను, మైసూర్ లోను 

నడుపుతున్నది. కొత్త విద్యావిధానంలో (10+2+5) 1 నుంచి 15 

తరగతులవరకు కొ నీ పాఠ్య [పణాళికలను రూపహాంది స్తుంది. 

సెంటల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ 

(Central Board of Secondary Education) 
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆక్ట్ “సెక కండర ఎడ్యుకేషన్. (C B ఏ Ey న్యూ 

ఢిల్లీలో ఉంది. ఇది 1978 వ సంవత్సరం నుంచి కొ త _త్త విద్యావిధానాన్ని 

(వవేశ పోంది. 1977లో 10వ తరగతి 1979లో 12వ తరగతి 

పీతలు ముట్ట వెందట జరిగాయి. చేసమంతటా ఉన్న శెసిడెన్ది న్షియాల్. 

పాఠశాలలలో బలహీనవచర్చాల పిల్లలకు పవేశంహోసు (పతిభ ఉపకార 

చేతన పరీతులను కూడా "నిర్వహ స్తున్నది. 98) లో ఈ పకీ కులం. 

చేశంలో 21 కేంద్రాలలో నిర్వహించారు. 
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కేం దయం విద్యాలయం సంసంజన 

రక్షణదళాలలో పనిచేసే ఉద్యోగులతో సహో, బదిలీలు ఉండే 

అన్ని శేంద (ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పిల్లల సౌకర్యార్భం ఉన్నత పాఠశాల. 

లలో ఒశేరకమైన పాఠ్య (ప్రణాళికలు ఉండేటట్లు ఒశేరకమైన బోధనా 

భాష ఉండేటట్లు మరియు సామాన్య విద్యా సౌకర్యాలు అందించే 

నిమి త్తమె నవంబరు, 1962 లో జాతీయ విద్యాలయాల (పణాళికను 

అంగీ రించడమెంది. ఆ విధంగా మొదటి చర్యగా ౨0 3జిమెంటల్ ' 

పాశశొలలను (Regimental Schools) స్వాధీనపరచుకొని శేందీయ 

పాఠశాలలు లేక శేం దీయ పిద్యాలయాలుగా నామకరణం చేయడం 

జరిగింది. 1981-82 నాటికి ఏటి సంఖ్య క్రీ66 కు చేరింది. 50-- 4-1981 

నాటికి నమోదైన విద్యార్థుల సంఖ్య 951, 848 1980-81 లో ఈ 

సంఖ్య 994, 208 అంక 1981-828 9% ఇరుగుదలను సూచి స్తున్నది. 

ఉపాధ్యాయ, ఉపాధ్యాయేతర సిబ్బంది ము తం సంఖ్య 15, 478. 

ఈ కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన (Kendriya Vidyalaya 

Sanghatana) ను 11 ముడలాలుగా విభజించారు: భోపాల్, 

బొంబాయి డి బి చండీఘర్, గాంధీనగర్, గాహతి, లకో షం మ్మదాస్, 

పాట్నా, కలక తా, పాదరాబ "ద్ లలో వాటి కార్యాలయాలున్నాయి. 

ఉపాధ్యాయ. సిబ్బందికి, పర్య వేతుకులకు ఉద్యోగాలు చేస్తుండగానే 

శిక్షణనిచ్చి (In- service Training) వారి వృ ర్తి త పరిజ్ఞానాన్ని సెంపాొం 

దించడానికి దోహదపడుతున్నారు. శేంద్రీయ విడ్యాలయాలన్నీ ఆదర్శ 

విద్యాలః యాలుగా వేరు తెచ్చుకోవడా నికి నిత్యం నస్. చే స్తున్నది. ఈ 

ధ్యేయానికి అనుగుణంగా అనేక విద్యా. సంస్కరణలు కూడా అమలు 

లోకి తెచ్చి బోధనా పద్ధతులను మెరుగుపరచాయి. _ 

జాతీయ వయోజన విద్యా కార కవంం (NAEP) 

జాతీయ వయోజన విద్యా కార్యక్రమం గాందీ జయంతి రోజున 

2వ లేదీ అక్టో రురు 1978 లో భారత చేశంలో నిరకురాస్యతను నిరూ 

లించే సాధనంగా ప్రవేశ పెట్టబడింది. 1980 వ సంవత్సరం అంచనాల 
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| పకారం, ేశంలో 15 సంవత్సరాల వయస్సు తరువాత నిరక్షరాస్యుల 

సంఖ్య 280 మిలియన్ల కన్నా తక్కు_వేమిా కాదు. 1988-84 నాటికి 

అంక 5 సంవత్సరాల వ్యవధిలో 15-85 సంవత్సరాల [పాయంవారిని 

కనీసం .65 మిలియన్ల నిరకు రాస్యులకు అవీరాస్యతను కలిగించాలనే 

భ్యేయంలో NAEP ఉంది. es 

ఈ కార్యక్రమంలో స్వచ్చంద శే చేవా సంస్థ లకు [పాథఐంక బాధ్య 

తను అప్పగించవలసి ఉంది. అభివృద్ధి మండలాలు ముఖ్య మైన కందా. 

లుగా ఈ కార్యక మానికి ఉంటాయి "పతీ శకేందంలో నూ ఒక తిక్షనుడు 

(Inustructor) ఉంటాడు. అతనికి, రూ॥ 100|/- లు నామమాత్ర 

జీతం ఇవ్వడం జరిగింది. 

అతరజ్ఞ సాన్ని నిరతరాస్యులలో కలిగించడ మేకాకుండా దీనిని 

వారిలో సజీవంగా ఉండేటట్లు కూడా చేయవలసి ఉంది. ఈ పమాదం 

వల నే నాలుగురకాల భ్యేయాలను ఈ కార్యక్రమం కలిగి ఉండి. 
రా " 

జాతీయ వయోజన విద్యా ధ్యేయాలు 

(1) తరువాత్ అ వృద్ధిని కూడా చేపడుతూ అక్షర పరిజ్ఞానాన్ని 

ఆందించడం, 

(1) (పస్ఫుటమైన అభివృద్ది కార్య! కమానికి మదతునిసూ 
, | | q 0 | పర్లు . _ | డి ఎవి 

(Conventional Functional Literacy) ని అందించడం. 

(11) నేస్పళొంటూ పనిచే సే సమూహాలకు అశురాస్యత కలి 

గించడం. 

(Vv) జేవసంఘూల (Organisation of the Poor) వర్పాటు 

కోసం అక్షరాస్యతను కి కలిగించడం. 

స్వచ్చంద శేవోసుస్థల సంఖ్య E00 వరకు చేశేఓట్టు, వటి 

_ అజవూయిషీలో 90,000 శేందాలు నడిచేటట్టు, సుమారుగా 9 లతల 

మంది ఈ కేండాలలో నమోదయ్యేటట్టు, వస్తు స్తుత సం సంవత్సరంలో 

'పత్వేక కృషి. జరుగుతున్నది. 



వై వ్ 

జాత య వయోజన విద్యా కార్య! [కమం 1980 మే లో జరి ఏపిన 

నర్వేననుజుజంచి మాక సినట్టయి తే అనుకున్నంత మేరలో ఫలితాలను 

సాధించ "ఇ ఇరవై మోయింద్. అయితే ఆ నాటికి సాధించిన (ప్రగతి భావి కార్య 

క్రైమాలకు (వో త్సాహకరంగానే ఉంది, 

ఉన్నత వద (Higher Edacation) 
ఇనారత దేశంలో ఉన్నత విద్య కళలలోను (Arts) విజ్ఞాన 

శాస్తా ఆతాోనూ (Sciences) నె జ్ఞ'నిక రంగాలలోను, వ్రంజసీ3ంగు, 

పకా లక్స్, లా, విద్య మొదలైన అన్ని విపయాలలోను కళాశాలలో 

అందించ జుం జరుగుతోంది, 

నిశ్వమిరవా ప్రలియ (గాంట్ల సంఘం (౮.0.0. | 

దమ్న్ని 1958 లో (పవేశ పెట్టారు. ఇది భారత"చేశంభో విశ్వ 

విద్యా లయము విద్యను సమన్వయపరుస్తూ బోధనా పరీక్షల, పరిశోధ నల 

[పమొాకానవాలను చెంపొం బేటట్లు (పోత్సహి స్తు సుంది, 

ఈ |ాంట్లు సంఘం ముఖ్యంగా మూడు అంశాలను (పతిపాదించింది. 

ఓ ఇవా ఇహ్య్యాపరీత్షలను క్రమంగా తొలగిస్తూ. ఆంతరంగిక (పతిభా పరీత 

అను (ప్రవేశపెట్టడం. నిరంతరం విద్యాష్టలను పకీక్షీస్తూనే ఉండటం, 

(Continuous Evaluation). 

2, (మళ్నూా బ్యాంకులను (Question Bank) సృష్టించడం. 

ల, నమాూూభూమ్ము._ల పద్ధతి స్థానంలో (గడుల పద్దతిని (పవేశ పెట్టడం. 

(వ స్తుత కూ విధానంలో న్యాసాలకీ తిలో జవాబులను 

లీ ంలూలు వ్యవధిలో ఎక డమిక్ టర్ఫ్ అంతంలో విద్యా (వౌ సొడు., 

ఈ కవుద్యూనకు గంటల వ్యవధి అతనికి చాలా క్షీప్టంగా ఉంటంది. ఎందు 

వర్ణనం కు అతని ను త్తం (పతిభనంతటినీ ఈ వ్యవధిలో నిర్హ యించడం 

జరు ?సుహుంది. 

1964 వ సంవత్సరంలోనే ఈ పద్ధతిని మార్చాలని గుర్తించడం 
జరగాంటదెం.. విద్యా కమిషన్ (Education Commission) తన ఆ 
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సంవత్సరం నివేదికలో, చాహ్యపరీయో విధానానికి మద్దతుగా ఇంటర్నల్ 
ఎసెన్ మెంబును కూడా (పవేశవెట్టాలని, విద్యార్థులను ఎప్పటికప్పుడు 

కీశ్షీ స్తుండాలని, పొందుపరచడం జరిగింది. ఇంటర్నల్ ఎసెస్ మంటు 

లితాలను విడిగా, జావ్యూపరీత్షల మార్కు-లతో కలపకుండా 

చింవాలి. 

రతదెశంలో విశ్వవిద్యాలయాల (పగళతి 

. 1857 లో మొదటిసారిగా, ఆధునిక విశ్వవిద్యాలయాలను, 

ర్త ళ్ ఈ 

ప 

బొంబాయి, కలక తా, మాన్ (ఇసిడెన్సీ పట్టణాలలో స్థాపించడం 

జ3గింది. 1949 నాటికి భారత దేశం మొత్తంలో 21 విశ్వవిద్యాలయాలు 

మ్మూతమే ఉండేవి. 1977-78 నాటికి 105 విశ్వవిద్యాలయాలు, 10 

విశ్వవిద్యాలయాలుగా పరిగణించబడిన విద్యాసంస్థలు ఉండేవి, 

విశ్వవిద్యాలయాలలోను, కళాశాలలలోను 1978 - 80 లో 

26:5 లశతులముంది నమోదుకాగా, 1980-81 లో 27.5 లతులమంది 

నమోదై నారు. 

విద్యకు, సంస్క ఎ్రిక్కి 6వ (పణాలికలో కేటాయింపులం 

(కోట్ల రూపాయలలో) 

[క్రమ సబ్ -హాడ్ శేందపాలిత శకేందం మొత్తం 

సంఖ్య 2 ప్రాంతాలు | | 

(0) (0... 0 (8) (శ 
1, (Early Childhood) - 

బాల్యము మరియు 851.07 - 54,80 905.87 
వాథమిక విద్య _ 

2. ఉన్నతపాఠశాల విద్య 870.00 28.01 89801 
కి. ఉపాధ్యాయ విద్య ౨200 * - 220౮. 
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Mm రాప్లా)లు 
లు 

[కమ సబ్ - పాడ్ శేందపాలిత శేందం మొతం 

సంఖ్య పాంతాలు 

(0) (1) (2) రొ (అ 

bh. విశ్వవిద్యాలయము మడియు 

ఉన్నత విద్య 197.00 288.73 _ శరీర, 75 

ర, వయోడన విద్య 68.00 60.00 128.00 

6. భౌతిక విద్య, క్రీడలు మకియు 69.00 

యువజన సంకేమం 

7. తదితర కార్యక్రమాలు 69.41 

సామాన్య విద్య 

(General Education) — ———— 

ను త్రీం . 1646.48 

రి కళ (Art) మరయు 

అతనన మనెంనాయు. అలావానాననానా ఆబాగా ఆనా. అనాను ఉభిననానిననానననే 

సంస్కృతి క్రీ2,90 

9, సొంెకీతిక విద్య | 109.61 

మొత్తం 1788.99 

51.00 83.90 

168.00 277.61 

784.75. 2528.74 
వాహన నష సాహాను 

శ ఉన్నత పాశ శాల విద్యలో కలుపబడింది. 
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ఐదవ పంచవర్ష |పణాళిక వ్యయం (1974-79) 
(Fifth Five Year Plan Outlay 1974—79) 

కోట్లు రూపాయలలో (౬. Crores) 

తిరిగి సమర్పించిన 5 వ పణాళిక (Revised Fifth Plan) 

వాలా pw wr 

1974 — 79 

l. విద్య 1284-29 

[1. Education] 
2. సాంఘిక సాముదాయిక సేనా కార్యక్రమాలు, 

అర్థిక, సామాన్య చేవా కార్య[కమాలతొ సహో 

విద్యను మినహాయించి 4,766-77 
[2. Social and Community Services 

[Including Economic and General 
Services But Excluding Education] 

రి, పర్వత, కొండజాతి _పాంతాలు, NEC స్కీములు 450-00 
[3. Hill and Tribal Areas and NEC Schemes] 

విద్య (Education) 
(కోట్ల రూపాయలలో) 

ఉపాంశం కాగల వ్యయం  ఉధేశించింది ఉదేశించిన 
(Sub-Heady 1974—77 197T— 79 |పణాళిక్రా 

: కేటాయింపు 

[పాథమిక విద్య 180 : 280 410 

ఉన్నత పాఠ శాల విద్య 111 189 250 
విశ్వవిద్యాలయ విద్య 140. 152 292 
ప్రత్యేక విద్య 9. 9 18 
"క్రతర కార్యక్రమాలు “57 65 122 
మొ త్రం (సామాన్యవిద్య) 497 595 1,092 

_సాంశేతిక విద్య .. క 81 1:6 
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వ్య యం 

కోట్ల రూపాయలలలో 

(Rs. Crores) 

శేం[దం రాస్ట్రాలు మొ త్తం 

Centre శేందపాలిత 10121 

(వాంతాలు 

States & U.Ts. 

1. విద్య 405.29 879.00 108429 
Educatiort 

Il. సాంఘిక మరియు సోముదాయిక 

సే ర్న కష ఆరిక, నాకా §క నూలు (ఆర్థిక 

సామాన్య సేవాకార్యక్రమాలు 

విద్య మినహా _ 1904.69 2862.08 4766.77 
Social and Community 

Services - (including 

economic and general 

Services but excluding 

education) 

111, పర్వత మరియ కోండజా తుల 

" ప్రాంతాలు వురియు NEC 

స్కీములు ==. జ 45000 450.00 

Hill and Trible aféas - 
and NEC Schemes.) — 
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ఉఊద్దగించిన (పణాలిక వ్యయాలు 

1977-79 20 అంశాల ఆర్థిక కార్య కవూన్ననుసరించి 

Proposed Plan Outlays 

(Under the 20 Point Economic Programme 1977- 1) 
రూ. లశులలో 

(Rs. Lakhs) 

శేందం రాష్ట్రాలు శేగదపాలిత 
(ట్ర! 

Centre ... పాంతాలు 

_ States & U. Ts. 

విద్య (Education) 

(2) పుస్తక బ్యాంకు 800 1,164 * 

(a) Book Bank 

(b) విద్యార్థి సహాయనిధి 180 ఉం 

(0) Student aid fund 

(0) సాంకేతిక విద్య [కింద 

అపెంటిన్ శికణ 270... 27కి 

(c) Appranticeship 

Training under 

Technical Education 

% ఇది ఫు సకాల ఉచిత సరఫరాను, వు సక సామ్మగిని కలువుతూ 

* (This includes free supply of books and stationary) 

అయిదవ పంచవర్ష (ప్రణాళికలో మొత్తం ఖర్చు 1974-75 లోః 

1,450 కోట్ల రూ.ల నుంచి 1976-77 లో 2, 2.2817 వోట్ల రూ.ల వరకు 

అంచనా చేయబడింది. 
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1. (వాథమిక విద్యకు ఎక్కు-వ (ప్రాధాన్యత పవ్వడం జరిగింది. అదనంగా 

నమోదు చేయడానికి ఎ'స్క-వమంది ఉపాధ్యాయులను, ఎక్కువ 

తరగతులు నిర్వహించడానికి, ముఖ్యంగా "వెనుకబడిన [పాంతాలలో 

నిర్వహంచడాసిః అవకాశం కల్పించబడింది. 

* ఈ కింద ఉదహరించిన పట్టిక 1 (ప్రణాళికలో సాధించవలసిన 
(పగతిని సూచి స్తున్నది. 

2. ఉన్నత పాఠశాల విద్య విషయంలో 16-00-011 శ్లాసులలో 
నమోదయిన 14-17/[18 వయస్సున్న పిల్లలు 1973-74 లో ఉన్న 
20 శాతం నుంచి 1978-79 నాటికి 25 శాతానికి చేరవలసి ఉంది. 

కి, వెనుకబడిన (ప్రాంతాల, బలహీనవచ్చాల (ప్రజలకు అదనపు విద్యా 

సౌకర్యాలు, విశ్వవద్యాలయ విద్యలో కల్చ్పించడ మైంది. సాయం. 

కాల కళాశాలలు, కరస్పాండెన్స కోర్సులు, వై వేట్ సోడిని 

వి సృ్పృతపరుస్తారు.. సమ్మ]. ఇస్టైట్యూట్ , సెమినార్ లు, శిక్షణ 
కోర్సులు (orientation courses) డ్యారా ఉపాధ్యాయుల 

అభివృద్ధి (Faculty development) చేయడము జరుగుతుంది. 

4, అప్పటీవరకు ఉన్న నాన్ ఫార్మల్ ఎకు కేషన్ (Non- -Formal 

Education) ను పటిష్టం చేస్తూ 16 లక్షల మందికి లాభం చేకూర్చ 

డానికి ఉళ్రైేశించడ మైంది. 

ర 1974-15 ల నుంచి 12,000 (awards) నగదు బహుమతులను 

[పణాళి శేతర బశ్జెటునుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. V వ [పణాళిక 

లోని మొదటి 2 సంవత్సరాలలో జాతీయ ఉపకారవేతన స్కీము 

(National Scholarship Scheme) లో 8,000 నగదు బహు 

మతులను 1077-73 లో 7,000; 1978-79 లో 10,000 నగదు 

బహుమతులను ఇవ్వడా నికి నిర్ణ యించడ మైంది, (గామాణ ప్రా పాంతాల 

నుంచి వచ్చే ప్రతిభావంతులైన పిల్లలకు 1974 నుంచి గ్గ వరకు 

ప్రతీ సంవత్సరంలో 10,000 ఉపకారవేతనాలు 1977 - 79 లో 
15,000 పెంచడానికి _నిశ్చయించడ మైంది, 
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-77 లో నియమించే (పాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలలు 
మంది హింది ఉపాధ్యాయులకు అదనంగా 1977-79 లో 

మందిని, హింద్ భాషేతర రాష్ట్రాలలో నియమించడా నికి: 

బుంచడ మైంది. 

కార్య కైమాలలో ఉన్న నెహూయువక శేందాలను పటిష్టం 

= అవనంగా మరికొన్ని నెహూయు నక కేం దాలను స్థాపించ 

; ఉభ్రైశించబడింది. కద (గంథాల మూల అభివృద్ధి, జూతీయ 

పథకాన్ని వ సృృతపరచ నిశ్నయించడ మెంది. 

ప్కూతిక కార్యక్రమాలలో సాహిత్య, సంగీత, నాటక లలిత 

ను జాతీయ అకాశమోలన మరెంత విసృత పరచాలని అభిల 

నడ మైంది. 

అంశాల ఆర్భిన కార్యక్రమం కింద వి ద్యాశ్థలకు అచ్చు, నోట్సు 

5 కాలు, చౌకొధరలకు అందించడం, వసతి గృహాలలో నివసించే 

ఇృఫైలకు సరకులను చొకధరలకు అందించడం బుక్ బ్యాంకులను 

పజానికీ అవకాశం సెల్చించడ మెంది. 

ఈ [పణాళికలో రకరకాల కార్యక్రమాలను నిర్వహించడ డాని! 

వ పొందుపరచిన విధంగా శేటాయింపులు చేయడ డ మెంది. 

ఎ (పణాళిక సాభారణ విద్యా పునర్వివుర్శ 

eral Education -- Review of IV Plan] 

సాయాల వ్యాప్తి 

విద్యా సాకశ్య్యాల వ్యా బ్ర లో చాలా (పగతి సాధించినా [పాథ 

విద్య కోసం చెసుకున్న ఆశయాలు ( 1208600) ను చేరలేక 
ఫం జరిగింది. ఉన్నతి పాఠ శాలా వివ్యలో కూజా అంతగా సాధించ 

గాని ఉన్నత విద్యలో అనుకున్న దానిక న్నా ఎక్కువగా సాధించడ 

వ. (పాథమిక విద్యలో ముఖ్యంగా బాలికల విషయంలో ఈ ఆశ 

లు బాగా తప్పినది. 
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నాల్లవ (పణాళిక నమోదు టాల్లెట్టు మరియు సాధించిన 
విజయాలు (లక్షలలో) 

1968-69 1978-74 1978-74 
(టాశైటు) కాగ లగ్ఫితి 

(0) (1) (2) (క్ 

6—11 /1—V 
బాలురు 842.10 (98) 412.50 (105) 898.58 (100) 

బాలికలు 201.79 (57) 278.80 (78) 244.01 (66) 
మొ తం 548.89 (76) 685.80 (90) 687.54 (84) 

1114 / VI— Vil 
బాలురు . 87.11 (45) 121.90 (58) 10492 (48) 

బాలికలు 88.40 (18) 59.10 (29) 45.87 (22) 

మొత్తం 12051 (88) 18100 (45) 150.29 (86) 

14—17/18 /IX—XI/ XI 
బాలురు 50.90 (29) 70.00 (85) 6160 (81) 
బాలికలు 17.40 (10) 2690 (14) 28460 (12) 
మొత్తం 68.80 (20) 96.90 (25) 85,00 (22) 

17—28 | పశ్వవిద్యాలయాల దళ. 

యొత్తం 16.90 (2.9) 2660 (8.9) 80.00 (44) 
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నన నననననానానినునినాననో 
నా! 

అక్షరాస్యతా రట్టు 

లీల / 

సెం త్రం జనాభాలో అక ర రాస్యుల గాతవంం 

Literacy Rates 

Literates as Per Cent to total Population 
1981 జనాభా లెక్కల |పకారం 

(1981 Census) 

కనాన నన కవకాాాచరాంనాకో 

GD 

10. 

రాష్ట్రము వ్యక్తులు పురుషులు శ్రీలు 

State Persons Males Females 

ఆంధ(పబేశ్ 

Andhra Pradesh 29,72 39.03 20.18 

వీహోరు 

Bihar 26.01 37.78 13.58 

గుజరాత్ _ 

‘Gujrat 43.75 54.53 32.31 

హర్యానా 

Haryana 35,84 47.78 22.23 

హీమాచల (పదేశ్ 

Himachala Pradesh 41.904 52,36 31.39 

క నాటక 
. 

Karnataka 38.41 48.61 2783 

"కేరళ 

Kerala 69.17 74.03 64.48 

నముధ్య(ప్ర'జేశ్ ” 

Madhya Pradesh 27.82 _ 39.38 15.53 

మహారాష్ట) — 

Maharastra 47.02 58.65 3463 

మణిపూర్ 
| 

Manipur 41.52 52,67 30.05 

Pa ననుతననాలన 
wm 
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eT ననిన 

రాష+ము వ్య కులు పురుషులు (శ్రీలు 
రు లా 

State Persons Males Females 

11. మేఘాలయ లలి. 85 86.97 29,55 

Meghalaya 

12. నాగాలాండ్ 41.99 49.16 కిల, 72 

Nagaland 

19. ఒరిస్సా _ 5412 46.90 21.11 

Orissa 

14 పంజాబ్ 40.74 46.59 8414 

— Punjab 

15. సిక్కిం 88.92 48.82 22,09 

Sikkim | 

16. రాజస్థాన్ 24.05 లీ, 82 11.81 

Rajasthan 

17. తమిళనాడు 45.78 57,19 వీశ్తీ, 12 

Tamilnadu 

18. [తివుర 41.73 51.27 81.77 

Tripura 

19. ఉ త్తరపబేశ్ 27.40 89.90 14.42 
Uttar Pradesh . 

20. పక్సిమ బెంగాలు 40.88 50.49 క్రీ0.88 

West Bengal 

కేం దపాలిత (పాంతాలు 

Union Territories 

1. అండమాన్ మరియు 
నికోబార్ దీవులు ౨. 58.44 4185 
Andaman & Nikobar 
Islands ne ne 

2, అరుణాచల్ (పబేళ్ 20.09 2౧98 11.02 

_ Arunachal Pradesh 
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"స్థ ము వ్యక్తులు. పురుషులు శ్రీలు 
states Persons Males Females 

ఫర్ 64.68 6ఈ.82 59.80 
indigarh 

ర్ వురియు 

కొ హవేలీ 26.60 81.19 16/5 
dra & Nagar Haweli 

61.06 67.96 52,56 

Ihi 

రా జామున్ మరియు 

సు 55,86 64.77 46.78 

)2 Daman & Diu 

దీవులు 5472 64.97 4421 
kshadweep 

కోరం 59,50 65.99 59.57. 

izoram 

డిచ్చేరి 54.07 64.09 — 48.91 
»ndicherry 

విద్య అనేది జీవితాంతం విజ్ఞానాన్ని అందించి శిక్షణ అన్ని 

అలో మానవ |పగటికి చాలా ముఖ్యమైంది. ఇది జీవితాంతం 

నేర్చుకొ నేటట్టు దోహదం చేస్తుంది. విద్య అనేది మానవుని 

సను, జీవనరీతులను అభివృద్దిషరచే సాధనంగా ఉండాలి, అంతే 
డా మానవుని మేధస్సును సాంఘిక ఉ తేజాన్ని అభివృద్ధిచేసి 

ంబంధమైన అభివృద్దిని (Emotional Development) అందించే 

' ఉండాలి. ఇది మానవునికి తన నిత్యజీవితంలో (పాథమికావసరా 

ర్చుకో నడంలో ఎంతో సహాయపడుతుంది. భార్మల్ (Formal) 

-ఫార్టుల్ (Non-Formal) విధానాలు సంఘటితపరుసూ విద్యా 
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కార్యక్రమాలను చేపశ్రేటబ్దు మన విద్యా (పణాళికలుండాలి. (పతీ 

మానవుడు తన ధ్థనిక ఆవరణను సరిగా అవగాహన చేసుకొ నేటట్టు, 

అక్షర. పరిజ్ఞానాన్ని. - సాంఖ్యక పరిజ్ఞానాన్ని తదితర నె నైపుణ్యాలను 

పెంపొందించేటట్టు, వోహదపర చేకీతిలో విద్య ఉండాలి. 

మూనవ వనరులు అభివృద్ధి (Human Resource Develop- 

ment) కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా 4 రకాలగా (Four — Fold 

615060౪6. 9) రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. 

1. వ్య కో కోలం మంచి పౌరులుగా తవు పాత్రలను పోపీం చేట్టు చేయడం 

2. శాస్త్రీయ దృక్పథం అలవడేవిధంగాను, తేమ హక్కులను, శె చాధ్యత 

లను తెలుసుకో నేటబ్టుగాను చేసి, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అవ 

గాహన చేనుకొనే సామర్థ్యాన్ని ఎంపొందించడం. 

వ. సాంఘిక, సాంస్కృతిక, నైతిక విలువలను గుర్తించి ఒక, చైతన్య 

జాతిగా [En.ighteneal Nation] « క యార య్యోలా చేయడం. 
A దేశాభివృద్ధిలో ఉత్స త కార్యక్రమాల కొరకై పాటుపడేరీతిలో 

వారిలో విజ్ఞానాన్ని, నైవుణ్యతను, అభిలావలను కలిగించడం. 

ఆరవ (పణాభిక్ర . 
చై అంశాలను సాధించాలంకే ఈ కింద చేరొ_.న్న భ్యేయా 

లను 6 వ [పణాళిక ద్యారా సాధించవలసి ఉంది, 

1. సంఘు సంతమార్భం నిర్వహించే కార్యక్రమాలలో (పజలు .7 బాగా 

-పాల్లానే, విధంగా" చేయడం పజల జీవితంలో గుణాత్మక ఉన్నతి 

కోసం (వజలందరకు సమాన న పద్యావ కాళాలు తప్పకుండా అం "బెస్టు 

చేయడం, 

2. యువకులకు, ' పెద్దవారికి వయసుతో. సవం త్తం లేకుండా వారి" న్ స్వయం 

సమృద్ది కోసం అవకాశాలను కలుగజేయడం.. -. 

లీ, సాంఘిక మార్పులలో. ఎప్పటికప్పుడు. సర్దుబాటు: చేసుకోవడానికి 

'వారి [సామర్థ్యం] శకి యుక్తో కలను" 'వెంపొందించేకీిలో 'వారి 



గృహవసలి . ల్రిలీ1 

భౌతిక, మేధాసంబంధమైన, సాంస్కృతిక అభివృద్ధి కోసం వారికి 
జీవితాంతం నిరంతర నివ్య నందించడం, 

ఓ సముదాయం అర్థిక, సాంఘిక భ్యేయాల' ననుసరించి ఏద్య, ఉపాధి, = 
అభివృద్ధులమభ్య (వ యోజనాత్నక మైన సంబంధాలను నెలకొల్పడం, 

ర, జాతి సమ్ముగతె, తాక్రిక్ష (5600121980) (పజాన్యామ్యుం, [శమవై 

. గొరవభావాల (Dignity of Labour) విలువలతో నమ్మకం 
_ వెంవెందించడం వాటిపై గన్న ఆదరాన్ని (పోత్సహీిం చడం. 

6, ఏిద్యావంతులలో చేదరికం నిరక్షరాస్యత సమస్యల పరిప్కా-రానికి. 

కార్యదీతును నింవొందించడం ఆవరణను తక్కువగా మూడటం 

(Environmental Degradation) విషయంలో జ్ఞానోదయం 
(Sensiivey ౩ కొనిగించడం. 

7. జాతీయాఖివ ఎ్రిష్టిసోసం యువకులను పాల్లొనేటట్లుచేసి వారినిఅభి వృద్ధి 
పరచడం, సమక రించడం, వారిశ కిని సరై కె నరీతిలోవిని యోగించడం. 

వ్ సంస్కృతి, విద్య, జీవ సమైక్యితల సాధనాలుగా కళలు సంగీతం, 

కవిత్వం, నృత్యం, జ జూనపద కళల అభివృద్ధికి మ్యాతునివ్వడం. 

సమిక్ష 

65 లతల పాఠశాలలు, విద్యాలయాలు, కళాశాలలు క్రి మిలి 

యన్న ఉవె' 'ధ్యాయులు, 3,000 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించినప్పటికి 

భారత 7 రాజ్యాంగ ఆచేశిక సూ తాల ననుసరించిన రీతిలో 14 సంవత్స 
రాలలోవు 'బాలలంద॥ి క్షీ విశ్వజనిన వద్య సాధించాలన భ్యయాన్ని 

సొధించటం జరుగ లేదు. (పాథమిక విద్యలో 1950-5! నాటి 22కి లతల 

నమోదయిన 1— 10! తరగతుల విద్యాష్థలు 1979-80 నాటికి 905 

లక్షల మందికి చేరుకున్నాను, వ్దిద ఎమెనప్పటికి, (పాథమిక, (పాథమి 

కోన్న త్ర విద్యలలో నమా'దైన పతీ ముసురు పిల్లలకు ఒక నమోదు 
కాని విద్యార్థి ని వదిలి వేయడం జరిగింది. ఒక డజను రాష్ట్రాలలో 80 

శొతం కంక అధికంగా నమోాదుశకాని విద్యాస్థలు బ్రప్పటిశే ఉన్నారు. 

ఎందువల్ల నం కే విశ్వజనీన విద్యకు కావలసిన వనరులను వాళు సవు 

హర్చుకోేక పోవడంవల్ల. 
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(గామోలు / పట్టణ 

Rural Urban 

My (25 (8) (4) (0. 

ల క్ రాధా Total) oy 
St. No. [గామాణ [Area] [5000012601] 

R ద 
[కము సంఖ్య (Rural) చ॥కి॥ | మనుషులు 

(Urban) km? [Persons] 

1. భోరతజేశం మొత్తం 2986.4 658,140,676 
_. [India] [Total] 

గామోొణ 501,952,169 
[Rural] 

పటణ 156,188,507 
TUrban] . 



గృహవసతి వివి 

జనాభా = అక్షరాస్యులు 

Population and Literates 

(6) Dd @® © (10). 
చ॥ క॥ జనాభాలో 

మో॥ నకు 1000 మంది చెరుగుదలశేబు 
జనాభా వురుషులకు శాతం 
సాంద్రత యేలు. [97181] 

పురుషులు త్రీలు క. (Females Percentage 
[Males] [Females] Popu. Per 1000 growth rate 

lation Males) of population 
per km2 [1971—81] 

889,895,757 318,244,919 220 986 24.48 

256,886,180 245,115,989 954 18.96 

88,059,577 78,128,930 880 4602 



భారత జేశంలో సంఘ సంశ్నేము సేవలు 834 

(11) (12) (18) 

అవరాస్యుల సంఖ్య 

(Literate Population) 

మనుష్యులు పురుషులు శ్రీలు. 
(Persons) (Males) (Females) 

287, 787, 800 

148, 420, 025 

89, 817, T7715 

కేరళలో అత్యధిక 

అవతరాస్యతా “చేటు 

158, 794, 887 

104, 823, 818 

D4, 471, 074 

69.17%. 
[Highest Literate Rate | HE 
Kerala] 

కళలో పురుషులలో అత్యధిక 

అక్షరాస్యతా రేటు 74,03% 

[Highest Literate Rate in 
Males] 

అవీరాస్యతా చేటు 64.48% 
_ [Highest Literate Rate in 
Female] 

78, 942, 918 

44, 096, 212 

84, 846, Tol 

24.05% 

20.09% 

30.04% 



గృహవసతి 
కిక 

=m (14) (15) (16) 

'మొ తిం జనాభాలో అక్ రాస్యుల శాతం 

[Literate as per Cent to Total Population] 
mm 

మనుష్యులు  వురుషులు ఆలు 
[Persons] [Males] [Females] 

96.12 4672. 2481 

99.57 4069 1799 

57.19 65.58 47.65 

అతి తక్కువ అక్షరాస్యతా శేటు - రాజస్థాన్ లో ఉన్నది. 

[Rajastan Lowest Rate of Literacy] 

శే దపాలితే [పాంతాలలో అతి ) తక్కువ అకురాస్యశా చేటు — 

అరుణాచల్ [ప చేక్ ఫ్ లో ఉన్నది. 

[Arunachal Pradesh — Union Teritory Lowest Rate of 

Literate] 

అరుణాచల్ పేక్ శేందపాలిత ప్రాంతాలలో శ్ర్రీలలో అతి తక్కవ 

అక్షరాస్యతా చేశ ఉన్నది, 

[Arunachal Pradesh — Union Teritory Lowest Rate of 

Literate] 



ల్రితి6 భారతదేశంలో సం 

సాంఘికంగా వెనుకబడిపోయిన, ఆర్థికంగా 

షెడ్యూళ్ల కులాల, పెశ్యూల్డ్ జాతుల. పిల్లలు 

అంచులలోనే ఇంకాకన్నారు. [Peripnery of 5'/ 

ఇంకా కర శాతం షెడ్యూల్హ కులాల పిల్లలు | 

20 శాతం బాలికలు) $6 శాతం షెడ్యూల్డ్ జాతు 

బాలురు, 70 శాతం బాలికలు ఇంకా విద్య 

ఈ విషయంలో; నాల్లవ విద్యాపరిశ్ ధన 00 

Scheme] ననుసరించి, పాఠశాలలు 'లేక్రపోవడవ 

[Constraint | లేక హేతువుకాదు. ఈ రకం: 

జరిగే అభివృద్ద వారి సాంఘిక, ఆర్భిక పరిస్థితు 

స 'బంధం లేని విద్యా పణాళిక కలు పాఠశాలలలో అతి; 

లోపించడం కొన్ని కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. 

సదుపాయాలనుకూడా సరిగా వినియోగించుకో 

నమోదయిన [విద్యార్థులలో పిల్ల లలో 20 శాత 

ఉన్నవారు, తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారు ఉన్నా! 

చేరిన విద్యాష్టలు, 64 శాతం వరకు 5వ తెరగడి 

మానివే స్తున్నారు. ఇది వనరుల సద్వినియోగంలో 

సామర్థ్యం లేకపోవడం తక్కు-వ ఉత్పాదనలను సూ 

వి ద్యాజీవితం సంపూర్ణంగా లేనందున, ఆ బాలుడికి. 

వాటిలై సాంఘీక నష్టాన్ని గురించి వేలే చెప్పనక్క-- 

గత మూడు దశాబ్దాలలో ఉన్నత పాఠః 

వివ్యల విషయంలో, చాలా సౌకర్యాలు కల్స్పించడ 

గుణాత్మక అభివృద్ధికోసం, సంస్కరణలు, విద్యా: 

కరణ 1968 నాటి జాతీయ విద్యావిధానం [Nat 

Education | (పకారం ఇంకా జరగవలసి ఉంది. 



ట్ర? 

శాలికలలో సంక్షే వు "సవలం 
es in Five Year Plan 

త అంశే ఉద్యోగం చేయడానికి ఇష్టపడి, అర్హత కలిగి 
కు ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించడం ఉద్యోగం చేయ 

అర్హత కలిగి ఉన్న అభ్యష్థలకు ఉద్యోగావకాశాలు 

ప నిరుద్యోగిత (UnemPloyment) అంటారు. 

అభివృద్ది చెందుతున్న దేశం. మనకున్న వనరులకం శే మన 

ఎక్కు-వ. కుటీర పర్మిశవములు, చిన్నతరహా పర్మి శ్రమలను 
ఏడ౦, సెబి దారులు, పెట్టుబడి సంస్థలు .తక్కు-వవడం, 

గోధన లేదా శితుణ (Vocational Iraining తక్కు-నై 

$ ఎక్కువయ్యే విద్యా విధాన లోపం, ఆధువీకరణగ, 

ఏ, సంబ్బాకరణంల (Rationdisational వల్ల స్వయం 

లను సరిగా అభ్యర్థులు అనుసరించక పోవడం, కుల వృత్తు 

౦ మొదలైన కారణాలు మన చేశంలో దోహదపడు 

ఢ్య్టగిత మూలంగా వ్యక్తి కి గత అవ్యవస్థత, కుబుంబ అవ్యవ 

జిక అవ్యవనంలు సంభవిన్తాయి. ఇది మసివీ. ఆర్థిక పత 

కి స్తుంది, దనికాన్ని తీవపరు స్తు సుంది, 

త ేశంలో అందరికి. ఉపాధికల్ప సొ (ప్రణాళిక రూపొందిం 

"ధ్య వై మెంది. భారత చేశంభో పట్టణ (గామోణ (పాంతాలలో 

పొడుగునా నిరు ద్యోగంతో. బాధప ప డవారున్నారు. చేదా 

గో కొంత కాలపరిధిలో 4 నుంచి 6 నెలల వరకు నిరుద్యో 

ధపడే డేవారున్నారు. వీరితోపాటు జనాభా రోజురోజుకీ విపి . 

గుతుండటంతో ఈ సమస స్య తీవ్రత ఎక్కువవుతోంది. 



లికిరి భారత" చేశంలో సంఘ సంవేమ సేవలు 

ఉద్యోగిత = పథము పంచవర్గ |పణాలిక 
(పథము పంచవర్ష [పణాళికలో ఉద్యోగిత _పణాళిక, యుద్ధానంతర 

పొస్థాతులవల్ల చాలా ఆస్ప పంగా తయారై ౦ది. అందువల్ల లోతుగా 

నికుది నో్టగిత నివారణ చర్యలను చేపట్టడం జరగలేదు. 

అనుబంధ (పా జెక్టులకం చెట్టుబడి'పె జానికి అదనవు ఉదో గావ 

కాశాలు కల్పించడానికి, ముదటి ముద (పణాళిక శేటాయించిన 

రూ. 2,069 కోట్లకు, రూ. 809 కోట్లు ఆదనంగా మంజూరు చేయడ 

మెంది. 19858 ఆఖరు నాటికి, (వణాళికా సంఘం 11 అంశాల కార్య 

క్రమాన్ని ఎక్కు-వ ఉదో్యోగావకాళాలు కల్పించడా నికి రూపొందించింది. 

11 అంశాల ముఖ్య అంశాలను కింద పొందు పరచడ మైంది. 

1. కట్టడాలున్న చోట్ల లోను, నీటిపారుదల, విద్యుచ్చ క్కి (పా జెక్టుల 

సమాపంలో పని, శిచేణ శకేందాలను నెలకొల్పడం, 

2 చిన్న పరిశేమలు, వ్యాపారం చేసుకోవడానికి న్యక కులకు, చిన్న 

సమూహాలకు (పత్యేక సహాయం అందించడం. 

లే, నూనవశ క్తి [Man Power | తక్కు_వ ఉన్న చ సు, న్ క్ష క్యా కార్య 

క్రమాలను | వి సృ్పతపరచడం. 

4. కుటీర. హిశ్రమలు, చిన్న పరి| శమ (వోత్చాహోనికి, నారు తయారు 

చేసిన వ స్తువుల కొనుగోలును (పభుత్వ అధికారులు చేపట్టడం. 

ర పట్టణాలలో వయాజన పాఠశాలలు, (గామాలలో ఒక ఉపాధ్యా 
యుడు ఉన్న పాఠశాలలను భ్ఞవీంచడం, (పోత్పాపహాంచడం. 

6. అధిక ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించే జాతీయ విస్తరణ కార్యక 
నూలను బాగా ఏ ఏ స్ఫృతపరచడం, 

7 రోడ్డు రవాణాను పెంపొందించడం. 

రి, మురికివాడల నిర్మూలన కార్యక్రమాలను, తక్కు. వరాబడి వశ్చాలక 

గృహనిర్మాణాన్ని చేపట్టడం. 

9. = మై) వేటు ¢ బిల్లింగు కార్యకలాపాలను (పోత్సహించడం. 

10. [పణాళికా బద్దమైన సహాయాన్ని. [Planned Assistance | 
శరణార్థులకు అందించడం. 



గృహవసతి 89 

. (పథమ పంచవర (ప్రణాళిక ను, ఉపాధికల్ప సావకానొలను వంచే a 
య, 

రీతిలో సవరించడం. 

ఉద్యోగిత - రెండో పంచవర ర (పణాళిక 
"రెండో వంచవర్ష (పణాళిక, మొదటి పంచవర్ష | పణాళికలో 

మిగిలిపోయిన $.8 మిలియన్ల నిరుద్యోగులతో ప్రారంభమైంది. ఈ 

(పణాళిక కాలంలో మో 10 మిలియన్ల మంది నిరుద్యోగులు క్రొ తగా 

దీనికి కలుస్తారని అంచనావేయబడింది. అయితే ఈ పంచవర క పణాళికలో 

10 మిలియన్హ మందికి ఉద్ ద్యోగావకాశాలు కల్పించి మిగతావారికి 

మూడో పంచనర్భ _(పణాళికలో అవకాశం కల్పించాలని పథకం వేయడం 

జరిగింది. అయితే తరతరాల లెక్కల [ప్రకారం 6.5 మిలియన్ల మందికి 

మాత్రమే శెండో పంచవర్ష (ప్రణాళికా కాలంలో ఉద్యోగావకాశాలు 

కల్పించ బడ్డాయి అంకు మొదట ఉండిపోయిన న్,లి మిలియన్లకు మరో 

'4 మిలియన్ల మంది సుమాకు మరలా కలసి 9 మిలియన్ల వుంది ఉద్యో 

గావకాశాలు లేక ఉండిపోవలసీ వ స్తుంది. 

ఆరకంగా భారత జేశంలో ఉవో గులు ఎంత ఎక్కు-వ అవు 

తున్నారో నిరుది స్యిగులుకూడా అట్లాగే ఎక్కువ అవుతున్నారు. = 

ఉద్యోగిత - మూడొ పంచవర్హ |పణాలిక 
(వణాళికా సంఘం అెక్క-ల నుసరించి మరల [కొత్త నిరుదో్యోగు 

లతో, నిరుద్యోగుల సంఖ్య మూడో (పణాళి కా కాలంలో 17 మిలి 

యన్లకు చేరుతుందని అంచనా వేయడం జరిగింది. మూడో (ప్రణాళికలో 

12 మిలియన్ల మందికి ఉద్యోగావకాశాలను కల్పించాలని ఉద్దేశించారు. 

ఉద్యోగిత = నాల్లో పంచవర్త (పణాలిక 
భారత (పభుత్వ “కాది కిక, ఉపాధి మంతిత్వశాఖనుబట్టి నాలుగో 

పంచవర్ష |ప్రణాళీక, నిరుద్యోగుల సంఖ్య 40 మిలియన్ల ను దాటొచ్చని 

అంచనా చేయబడింది. సీరిలో ౨1 మిలియన్ల మంది కొ త్తగా చేరిన 

నిరుద్యోగులయి తే, 19 మిలియన్ల మంది కిందటి (ప్రణాళికలలో మిగిలిన 
వారు. నాల్లో పంచవర్ష (వణాళికా కాలంలో 12 నుంచి 14 మిలియన్ల 
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నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగావకాశాలు కల్సీంచాలని ధ్యేయంగా “పెట్టడం 

య - శ uw థీ 4 జరిగింది, పారి శామిక అభివృద్ధి నిరాాణాత్థుక విధ నాన్ని బట్టి వ్యవసాయ 

కార్యక లాపాలకు ఎటిన అధిక పెట్టుబడులనుబట్లి ఆశించిన టా స్రెటుకం కే 
రు న 

ఎక్కు-వగానే సాధించే అవకాశాలున్నాయని ఆశించడముంది. 

అయిదో పంచవర్ష 'ఎణాళిక - నిరందో సీగిత 

197 4- 86 కాలంలో 650 లతల మంది కొత్తగా కార్థాషలు 

(Labour Force) నిరుద్యోగులుగా చేరతారని (డ్రాఫ్ట్ ఐదవ పంచవర్షి 

(పణాళిక (Draft Fifth Plan) అంచనా వేసింది. వ్మపిల్ 1977 లో 

జాతీయ [గామోాణ ఉపాధి పథకం [National Rural £ mploy ment 

Programme] (పణాళి శేతర స్కీముగా రూహొందించడం జరిగింది. 

స్వయం ఉపాధి కార్యక్రమాలను (దోత్సహించడం, ఇతర పథ కాలద్యారా 

ఉద్యోగాలను కల్పించడం | Wage-Employment | ఈ [పణాళిక 

ధ్యయం.. 

స్వయం ఉపాధి కార్యక్రమాలకు వృ త్తి మైన నికుణ, ఉన్నత 

విద్యావంతులై న యువకులకు సం[పదింవుల సహోయాలను అందించి 

[Consultancy Services | ఛ్యాంకుల నుంచి తదితర ఆర్థిక సంస్థల 

నుంచి వారికి కావలసిన ధనసహాయాన్ని బుణరూపంలో అందించడం 

వంటి కార్యక్రమాలు ఉ శ్రైశించబడ్డాయి. 

చిన్న రైతుల అభివృద్ధి సంస్థ [Small Farmers Develop- 

ment Agency S F D A}, మార్జినల్ రైతులు, వ్యావసాయిక 

కారి కులు [Marginal Farmers and. Agricultural Labour | 

కరువు ప్రాంతాల కార్యక్రమం [Drought Prome Area Progra- 

mme] వంటి కార్యక మూల, ద్యారా. [గామాణ అభివృద్ధికి అ నేక 
పః స్కీములనుకిరాడా రూపొందించడా నికి ఉజేశించడమెంది. 



గృహా వసతి 341 

ఆరో పంచవర్ష |పణాలిక - నిరుద్యోగిత 

6వ పంచవర్ష. (వణాళికా "కాలంలో 1980-85 కాలంలో 340 

లశ్లమంది అదనంగా కార్భికులు నిరుద్యోగులుగా కలుసారని అంచనా 

చేయబడింది. చేశంలతో నేడు 567? ఉపాధీ కల్పనా ేం! దాలు, 

71 యూరానివర్సిటీ ఎంప్లాయిమెంట్ ఇన్ ఫర్ మేషన్ బభ్యూరోలు 

ఉన్నాయి. పటిద్యారా 1980 లో 4.5 లతల మంది ఉద్యోగులుగా 

నియమితులై నారు. 

1990 అక్టోబరు 2 న సమ్మగ (గ్రామీణ అభివృద్ది కార్య క్ర 

మాన్ని కొత్త 30 సూ[తాల ఆర్భి క్ర కార్య క్రమంలో [గామాణ ఉపాధి 

అంశం కింద [పారంభించడ మైంది. తో (పణాళిక లో రూ॥ 2,000 కోట్లు 

(కేం దం 50 శాతం రాష్ట్రాలు, 50 శాతం జాతీయ (గామోణ ఉపాధి 

పథకం (National Rural Employment Programme) క్రింద 

శేటాయించడ మెంది. 

సమ్మగ (గామాణ అభివృద్ధి కార్య(క్రమాలు (Integrated 

Rural Development Programme) కింద 15 మిలియన్లు కుటుం. 

చాలక ఆరో పంచవర్ష (పకాళిక కాలంలో సహాయం అందించడం 

జరుగుతుంది. డయవ3ేయింగు (Dairying), పొల్పి), పందుల పెంపకం, 

పట్టున్రురుగుల చెంపకం (Sericuiture), చేపల పెంపకం, గామోణ 

కుటీర పరి శేమలను [పోత్సహించడంవంటివి బ్రందులోని కార్యక్రమాలు. 

ఆరో పంచవర్ష ప్రణాళికా కాలంలో 800 నుండి 400 మిలియన్ల 

[శావింక రోజులు (Man days) సృష్టించాల నె ధ్యేయంతో జాతీయ 

(గామోాణ ఉపాధి పథకాన్ని రూపొందించడ మైంది. పనుల ఎన్ని కలోను 

కార్యనిర్వహణలను, స్థానిక (ప్రజలు, పంచాయితీరాజ్ సంస్థలు కలసి. 

కషం _ చేయాలనే దృక్పథంతో కీ దీనిని రూపౌందించడ మైంది. 
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1977-78, 1979-83 లలో చదువుకున్న వారిలో 
1978 నిరుద్యోగిత (వేలలో) 

[కమ వర్గము (Stock) ఆర్థి కంగా సంఖ్య 

సంఖ్య ఉన్నవారు చురుక నవారు 

1. ఇంజనిర్లు(పట్టభ దులు 244.6 248.0 18.1 

2. ఇంజసిక్లు(డిప్ల మాహోల్లర్లు) లి50.58 246.9 70.5 

8. డాక్టర్లు (M.B.B.S) 172.6 170.8 ల? 
4. దంత వైద్యులు (8.9.5) 10.9 10.8 0.1 
ర్ట వ్యవసాయ పట్టభ్యదులు 92.9 91.8 10.1 

6. పకువుల డాక్టృన్లు 19.8 19.2 0.9 

(Veierinary graduates) 

7. ఆర్ పట్టభద్రులు 1,601.8 1,462.4 229.6. 

8. ఆక్ట్ పోస్ట్యుగాడ్యుయేట్లు 820.0 778.5 28.1 

ల. సెన్సు గ్రాడ్యుయేట్లు 828.0 791.5 125.1 

10. సైన్సు పోసు గాడ్యుయేట్లు 250.5 248.2 9.4 

11. కామర్చు పట్టభ దులు 676.5 654 6 79.0 

12. కామర్సు పోస్తుగాడ్యుయేట్లు 946 98.8 42 
19. ఎడ్యు శేవన్ (గాడ్యు యెట్లు 788.8 675.9 181.0 

14. తేదితెర హ్హాభ| దులు, 956.9 905.2 lll 

సాంశేతిక డిన్లమా హోోల్లర్సు . 

15. మొతం (గ్రాడ్యుయేట్లు ._ 6,868.0 6,494.2 | 818.8 

16. మటిక్ లేక హయ్యర్ 2కి,572.2 141,808.2 1761.6 

చదువుకున్న వారి ము త్తం 

కాక్టండరీ, నాన్ కుక్నికల్ 

డిప వూ హోలకు 
౧౧ Gn 

అలా మలా. క. టు అ నోటే సుజా సమ. దము. శాక. జనపాల. కాను. పమేలా ఇమం 

0,485.0 21,297.4 2,579.9 



గృ హా 

ఉద ద్యాగ నిరందొ ఫ్రగా లం తెలిప 

వసతి 

లర 

లిర్తీలి 

rr 

స్తా. 

1983 

రె దో పనో ఆర్థికంగా నిరు విగత ఉని గలే 

ఛాతం ఉద్యోగిత (Stock) చురు కె కె నవారు 

74 2249 లి05.8ి ల08.2 99 4 980.8 

90.2 278.0 461.9 458.9 92.7 966.2 

9.9 1666 ౨08.లి 906.1 43 2016 

1.0 107 12.6 1235 0.1 12.4 

ళం 80 112.4 111.0 122 98.8 

1.7 18.9 92.6 995 0.4 92,1 

157 12238 9174.8 1986.8 తమకి 16745 

50 7104 1158.0 1092.0 — 828 10592 

15.8 666.4 1097.8 1036.4 169.8 872.6 

§.9 2328.5 లీ£4.2 $14.7 12.8 802.4 

11.9 585.6 988.8 971.4 115.6 855.8 

4.5 89.6 181.8 130.5 5.9 124.6 

19.4 544.9 1016.9 986.7 18107 755.0 

126 7911 1298.2 1528.4 1548 108.6 

19.6 5,675.9 9918.4 88044 1109.4 76959 

11.9 18,041.6  28,905.6 18,1515 2,160.0 15,9915 

98,217.0 26, 956. ల్సి 9,269. 4 28, 1686. 6 
12.1 18,717.5 
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నిరుద్యగిత (010240 

చదువుకున్న వారిలో నిరుద్యగిత (26268 Employment) 

విద్యాస్థాయిలు 7 

జైవిక రిజిపరులో నమోదైన చదువుకున్న నిరుద్యోగులు 
యా రు 

లలా 

81-12-1979 (లతలలో) 81-12-1980 

నాటికి... నాటికి 

(hd (2) . (లి) 

1. మెటిక్ పానయినవారు ౪89.96 45.68 

2, బ్రంటకీ గ్రడియట్ ॥ హయ్యర్ 

బకండకి పొసయినవారు 18.82 20.71 

లె. (గాడ్యు యట్లు, 

పోష్టు (గాడ్యుయేట్లు 14.19 15.24 

మొ త్తం 7Ta97T ~~ తేర 

సమిోకృతరంగం (Organised Sector) లో మార్చి 1980 
నొటి 228.16 లక్షల మంది ఉద్యోగులు మార్చి 1981 నాటికి 228.90 

లక్లకు చేరారు. అంజు 2.6% శాతం 1980-81 లో 2. 6% శాతం 
పెరగగా 1979-80 లో 0. 3 జాతం మ్యూత్రమే చెరిగింది. 
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(Census 

1981 జనాభా లెక్కల (పకారం వ్యవసాయదారులు, 

(Distribution of Main Workers by Cultivators, 

1961- 

డమ ము త్తం మనుష్యులు 

సంఖ్య (Tot nD (Persons) వ్యవసాయదారులు 
31... (గామీోణ పురుషులు (Cultivators). 

No. (Rural) (Males) — 

న ప్రల 1961 1971 i981 
(Urban) (Females) “ 

(1) (2 (9 (4 (9. (G6 

భారత దేశం ను తం మనుష్యులు 59,84 42.91 41.58 

(India) (Total) (Persors) 

 స్రురుములు 50.97 45.78 48.77 

(Males) 

శ్రీలు 55,82 29.78 88.08 

(Females) . 

(గామాణ మనుష్యులు $9.94 51.17 51.00 

(Rural) (Persons) 
పురుషులు 60.67 55.55. $52.26 
(Males) oe 

స్ు రర, 5లి 82.79 86.86 

(Females) 

పట్టణ మనుష్యులు. 6.54 5,10 5.25 

(Urban) (Persons) 
వురుషులు రరర 520 5.26 

(Males) 
స్రీలు 12.08 417 511 

(Females) 



గృ హవసతి లైశ్/. 

1981) 

వ్యవసాయ కరూలీలం, ఇతర కార్మికుల విస్తరణ 

Agricultural Laboures and other Workers) 

1981 

వంవసాయ కూలీలు ఇతర కూలీలు 

(Agricultural Labourers) (Other Workers) 
నాకో 

1961 191 1081 1961 1971 191 

౧ (9) (య య 

T7171 26088 2516 3049 30.21 33.31 

13.73 21.71 19.77 35.30. 32.56 36.46 

24.61 50.99 45.57 20.07 1928 21.40 

19.42 3142 30.12 20.64 17.41 - 1888 

16.19 25.81 2426 2314 18.64 20.48 

25.64 5498 49.57 15.83 12.23 357 

3.53 608 615 89.83 88.82 

224 472 474 9221 90.08 90.00 

10.67 16,32 77.31 7818 

88.60 

78.57 
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సాంఫుక భదత (Social Security) 
పతీ మానవుడు వుటిననాటినుంచి అనేక ఆపదలను శన జీవితంలో 

ఎదురో్కో-వలసి ఉంది. ఉద్యోగ గాయాలు (Employment inju- 

1105) పారి శామిక వ్యాధులు, అశ క్షత, అనారోగ్యం, మాతృత్వం; 

వృద్ధాప్యం; నిగుద్టోగం, అనాధస్థితి[0[0[22[006]- ఇవన్నీ మూనవుడు 

ఎదురో్క-వలసిన రకరకాల రేపదలు, ఈ ఆపదల  సవుయంలో 

ఉద్యోగం చేయటానికిగాని, ఊది న్వోగం సంపాదించడానికిగాని మానవుడికి 

ఇవాలా కష్టమెనపసి, ముఖ్యంగా ఉనా సెగంమిోద నే ఆధారపడి [బతిశే 

వరికి, ఈ రక మెన కష్టం చాలా న ఉంటుంది, అంతే 

"కాసంజా చాలా? ఆపవలలో సే చేహ కి లేక, వై ద్యరతీణ 

అవసరంఘాడా ఎంతో ఉంటుంది. అందువల్ల ఎటువంటి రక్షణ అటు 

వంటి వారికి కల్పించాలం కే ముఖ్యంగా రాబడి, భదత (Income, 

Security), నై ద్య్భరతుణ (Medical care) కల్పించాలి. 

పూర(ం రోజులలో ఉమ్మడి కుటుంబవ్యవస్థ బాగా ఆదుకొ నేది, 

ఏ ఒక్కరు ఆపదలో ఉన్నా, ఉమ్మడి క కుటుంబం ఆతనికి అన్ని విధాలా 

రక్షా కల్సి ' స్తుండజేడి ది, కాని నేకు ఈ ఉమ్మడి క కుటుంబ వ్యవస్థ వచ్చిన్న మై 

పోయింది. వారి (శొమికీక రణం నాగరికీకరణం, (గామాలలో 'సకుద్యోగీత, 

కుుంబ అంతకి లహోలు మొదలైన రకరకాల కారణాలవల్ల ఈ 

ఉమ్మడికుబుంబవ్యనస్స విచ్చిన్నము చిన్నచిన్న కుటుం బాలు ఏర్పణ్ఞాయి. 

చిన్న కుటుంబంలో ఏ ఒక్కరికి ఏ రకమైన ఆపద సంభవించినా వరి 

అనుకోనణానికి ఎవరూ ముందుక్షునారు. అందువల్ల స్ు సంఘంమిాద 

ఆధారపడవలసి వ సున్ని. 
మేల 

నాంఘిక భ| దతలో ముఖ్యంగా ఈ మూడు పద్దతు లు వెలుగు 

లోకి వచ్చాయి, + 

1 సాంఘిక సహాయం (Social or Public Assistance) 
బ్రకడ భీమా (Insurance) ఉండదు. సహాయపడటానికి 

అయ్యే ఖర్చులో అధికభాగం ప్రభుత్వమే భరి స్తుంది. 

23) 



బ్రిఫ్డ్త భారత చేశంలో సంఘ సంవ్నేమ సేవలు 

2. నిర్భంధ సాంఘిక ఖమా 

(Compulsory Social insurance) 
ఇందులో [పజలను నిర్బంధ ౦గా భీమూ పథకంలో చేర్చి, తద్యారా 

వాఎకి రషతేణ కవ్యడం జరుగుతుంది. 

3. స్వచ్చంద సాంఫింక భీవరా 

(Voluntary Social Insurance) 
ఇందులో [పజలు తమంతటతామే భీమా సథకంలో చేరి రత్షణ 

వొాందుతారు. 

సాంఘిక భదత 

. 
[ 

సాంఘిక సహాయం సాంఘిక భీమా 

| | 

స్వచ్చంద భీమా. నిర్బంధ భీమా 

1. సాంఘిక సహాయం (56131 Assistance) 
ఈ పద్ధతిని (ప్రభుత్వేం, జ్ఞ నానిక సం సు అవలంభినారు. దీనికి 

వై)వేటు సంస్థలుకూడా మద్దతునిస్తాయి. సామాన్యంగా జూగా వెనుక 

బడిన వచ్షాలక ఈ సహాయం అందజేయడం జకుగుశుంది. భారత 

దేశంలో లభించే విద్యా సౌకర్యాలు, ఆరోగ్య సౌ "కరాలు, వృద్దావ్య 

పీంఛను మొదలై నవి సాంఘీక సహాయానికి ఉదాహరణగా తీసుకో 
వచ్చు. 

2. స్వచ్చంద సాంఘిక థీవరా 

[Volutary Social Insurance] 
మంచి ఆదాయం ఉన్నవారికి ది ఉపయోగపడుతుంది. పీరక్తి 

భవిష్య త్తు తులో రాబోయే ఆపదలలో రశత్నణ ఇవ్వడం జకుగుతుంది. ఇది 
(కొఫ్ గిల్త (Craft Guilds) రూపంలోనూ, (ఫెండ్లీ సా యు టీల 

రూపంలోనూ, పరస్పర కం వెసీలు (Mutual Companies) రూపం 



గృహవసతి "కిర్ 

లోనూ, సహ కార్గసంఘాల రూపంలోనూ ఉంటాయి. ఇదితన సభ్యులు 

ఎవరు ఆసదలోవున్నా అదుకుంటుంది. ఇంతేకాక మనదేశంలో అనేక 

పరస్పర భీమా కీ స్కీములు ఉన్నాయి. . "ఇవే పరస్పర సం వేమానికి ఉప 

'యోగిస్తాయి.. ఇందులో. అర్థిక అంశమేకాకుండా నైతిక, సాంఘీక 
అంశాలుకూడా _అంతర్హతంగా ఉన్నాయి. 

తె నిర్బంధ జీవితభీవరా (8221907 Social Insurance) 
వది ఇటీవలనే అభివృద్ధి చెంది బయల్పడిన పద్ధతి. ఇందులో 

లాభంపొం చే అభ్యద్ధులకు నిర్బంధంగా భీమా చేయించడం జరుగు 

తుంది. తరువాత భవిష్య త్తులో వారి ఆపదల కాలంలో వారికి రతేుణ 

కల్పించడం జరుగుతుంది. పారిశ్రామిక, కార్మికుల నిర్బంధ భీమా లో 
కొంతే డబ్బు యజమాని, కొంత డబ్బు కార్భికుడు ఖీమా సంస్థకు 

చల్లి స్తారు. తరువాత భీమా సంస్థ శార్శికుడికి రతుణ కల్పిస్తుంది. 

కావలసిన - పరిజ్ఞానం రిజర్వులో నిధులు కావలసినంతగా లేకపోవడం 

సరియయన పర్య పే వేక్షణ లేకపోవడం సభ్యులలో అభి పాయ ఛడాలు, 

స్వచ్చంద ఖీమా పద్ధతిని బలహీనపరిచాయి. అందుశే నిర్బంధ భీమా 

పద్ధతి అమలులోకి వచ్చింది. 

భారతదేశంలో చేపడుతున్న సాంఘిక భదతా చర్యల 

భారతదేశంలో ఉన్న. మొ తం కార్టికులలో 70 శాతం వ్యవ 

సాయ కార్శికులుగాను, 10 శాతం పరశమలలోనూ, 6 శాతం వాణిజ్య 

రంగంలోనూ (Trade and Commerce) 2 శాతం మత్స్య, గనుల 

శాఖల నూ 9 శాతం రవాణా, కనర్యూని శేహన్ల శాఖలోనూ, 1 శాతం. 

జల ఇాలలోనూ, 9 శాతం ఇతర సర్వీసులలా నూ పనిచే స్తున్నారు. 

1] కార్మిక నష్ట షుపరిహార చట్టం 1823. 

ఈ చక గాన్ని మార్చి 1928 ల్ రూపొందించారు. 1924 జూలై 

1వ తాకీఖునుంచి అవులులోనికి వచ్చింది. ఈ చట్టం (ప్రకారం 

ఉద్యోగికి విధినిర్వహణ కాలంలో, విధినిర్యహణవ ల్ల ఏమైనా గాయాలు 
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లేడా అపాయం సంభవి స్వే దానివల్ల తాత్కాలిక లేదా శాశ్వత 

వైకల్యం సంభవి సె అతడికి ఒక నిర్ణ స్కేలు ప్రకారం నష్ట పరిహాదం 

చెల్లించడం జరుగుతుంది. ఈ నష్టపరిహారాన్ని యజనూనియె పూర్తిగా 
రించటం జరుగుతుంది. 1975 అక్ బరు, 1వ లేడీనుంచి ఉదో్వ్వోగి 

రాబడి పరిధిని 1,600 రూ.ల వరకు పెంచడం జరిగింది. వృ త్తీర త్వా 

వచ్చే వ్యాధులనుకూడా లెక్కలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. 

[1] ఉద్యగుల రాష్ట్ర భీమా చట్టం 1918 
వీనికి సంబంధించిన ఇంతపుముందున్న చట్లాలన్నింటిని సవకించి 

వపిల్, 1946లో ఈ ఉద్యోగుల. రాష్ట్రఖీమా. చట్టాన్ని రూపొం 

దించటం జరిగింది. ఈ చట్టం (పకారం అ ర్స తగల కార్మికులకు శారీరవ 

రుగ్భత (Sickness), మాతృత్వం (Maternity), విధినిర్వహణలో 

సంభవించే గాయాలు వంటి ఆపదలలో నగదు చెధఫి క సరు. 

ముఖంగా" ఈ శీమా చట్టం ద్వారా ఈ కింది సదుపాయాలూ 

కల్పించబడ్డా 

l. రుగ్య తా [ప్రయోజనం (Sickness కంల, ) 

నూతృత్వ (పయోజనా (Maternity Benerity 

అంగవైకల్య |పయోజనం (Disabiement Benefit) 

ఉద్యోగి వై ఆధారపడే వారికి (పయోజనం (Dependent Ss 

Benefity 

5. దహనసంస్కా-ర (ప్రయోజనం (Funeral Benefit) 

6 ౩ వైద్య (ప్రయోజనం (Medical Benefii) 

1961 నాటికి ఆం గ్య భీమా (Health Insurance) కింద 2.9 
మిలియన్ల కర్మాగారాలలో పని చేసే కార్జికు లకు (Regular Factory 

Workers) నగదు బహుమానం, వై చై_ద్యసదుపాయాలు కల్పించడం 
జరుగుతోంది. 1979 నాటికి, 5.8 మిలియన్ల కార్మికులకు ఈ భీమా? 
స్కముద్యారా సదుపాయాలు అందించారు. రకర కాల దశలలో మనో 

8,4 మిలియన్ల మందికి, 1984 నాటికి ఈ పథకంద్వారా సదువాయాంలు 
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కల్సించణానికి, ఇతర తరగతుల కర్మాగారాలను, సంస్థలనుకూడా దీని 

పిధిలోకి తీసుకొనిరావడానికి కృషిజరువుతున్నారు. ఈ రకంగా 9.2 

మిలియన మందికి రక్షణ కల్పించినా, మకో 10.8 మిలియన్ల మంది 

న్యయసాయ కార్మికులు, స్వయం ఉపాధిచోడన్న ౩ కార్మికులు జేద3కం, 

రుగ్గ్భత, సీజనల్ ఉపాధి (SeAas0nal employment, చాలీచాలని 

రాబడి-ఇంటి ఇబ్బందులలో ఉన్నవారు - ఇంకా మిగిలిపోతూనే 

ఉన్నారు. 

(111) బొగ్గుగనుల పావిడెంటు ఫండం, బోనస్ పథకాల 

చట్టం, 1948 (002 Mines Provident Fund and 
Bonus Schemes Act 1948) 
వృద్ధాప్యం, మరణంవంటి ఆపదలలో కార్మికులకు సహాయపడ 

టానికి వేదా రషీణ కల్పించడానికి ఈ చట్టం రూహాండించడం జరిగింది. 

ఈ చుం (పభుత్వ, సై పె పెటు యాజనూన్యంలో ఉన్న అన్ని బా? గం 

గనులకు వర్తి స్తుంది. 7 నాటికి 1,570 మంది ఈ చట్టపరిధిలో 

ఉన్నారు. 1 76 లో ము త్తం పావిడెంట్ డిపాజిట్ 5,849 లతల 

రూపాయలు, 

(iv) కార్మికుల | సావిడెంట్ ఫండ్ చట్టం 1952 

(Employees Provident Fund Ret 1952) 
బొగ్గు నినుల (పావిషెంట్ ఫండ్, బోనస్ స్కీ-ముల చట్టం; 

1948 ఏదయవంతమవడంలో, అటువంటి [1పయోజనాలను, ఇతర 

సవా గావాలకు, సంస్తలకు కూడా వరించేరీతిళలో ఈ కార్మికుల (వావి 3 స్థలకు కూడా వర్తి ్యాకుల (వావి 
కంట్ ఫండ్ నొ 1952 రూపొందింది. రూ. . 10001 నెలసరి 

and State Securities) తుది దానినై వచ్చేవని కార్చికుల 

ఖాతాకు (account) జమవేస్తారు. మార్చి 1 1971 లో మరణా 

నంతరం, “కొ థి 3 ఇఎఓంబ సభ్యులకు ఉపయోగ పడజేకితిలో కార్భికుల 

కుటుంబ ఫీంఛను స్కీ ముగా ఈ 1952 చట్టాన్ని మార్చారు. 
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81 మాక్చి, 1981 నాటికి 172 పరిశ్రమలు లేక తరగతుల 
సంస్థలు ఈ చట్టపరి ధిలోకి వచ్చాయి. నెలసరి ఆదాయం రూ. 16001. 

లక మించకుండా ఉండే  కాగ్శికులంతా ఈ న్కీ ములో సభ్య తాన్ని 

పొందాలి. నరుసగా కి నెలలు సర్వీసు ఉన్నవారు అక 60 పని దినాలు 

పనిచేసినవారు లేక శాశ్యత ఉద్యోగులుగా. హాగణించబడిన తాఖు 

ఏటిలో నది ముందై తే అప్పటినుంచి వీకు (పావిడెంట్ ఫండ్ సభ్యులుగా 

చేరవచ్చు. 11, మార్సి నాటికి, ఈ చట్టప రెధిలోకి 1,44,988 సంస్థలు 

1259 మిలియన్ల చందాదారులు (Subscribers) కీ], మార్చి 1581 

నాటికి 90,67 6.0 మిలీయన్ల రూపాయలు. ఈ స్రేములో వసూలయి ంది 

_పత్యెక విముక్తి నిధి [SPB] Reliet Fund] 
వసూలు చేసిన కార్మిక కుల భాగంనుంచి, [పావిడెంట్ ఫండ్లో 

కలపకుండా ఉంచే మిగులు సొమ్మును, చివరిలో లేదా అన్ని లెక్క-లు 

తేల్చుకొనే సమయంలో ఆయా కా? కులకు ఇచ్చి వేయడం జరుగుతుంది. 

మరణ విముక్తి నిధి [Death Relief Fund] 
మరణ సవుయానికి కౌర్మికుని నెలసరి ఆడాయం లేక జీతం 

రూ. 1000). లకు మించకుండా ఉన్నట్లయితే, ఆటువంటి కార్మికుని. 
కుకుం బ సభ్యులకు లే లేక వారసులకు, దహన సంస్క-రణ వ్యయంనిమి త్తే తం 

రూ. 1,250|-లు నగదు ఇవ్వబడుతుంది. 

(౧ మాతృత్వ (పయోజన చట్టం 1001 

Maternity Benefit Ket, 1961 
ఈ చట్టం ద్వారా, క్షంతేకుముందున్న ఇటువంటి చట్లాలలోను, 

గనుల మాతృత్వ [ప్రయోజన చట్టం 1941, కార్చికుల రాష్ట్ర ఖీమా 
చట్టం, 1945, వూం కుషన్ లేబర్ సక 1951ల కంటే ఎక్కు-వ [ప్రయోజ 
నాలను అందివ్వబడింది. దీని. (పకారం కాన్పుకు పూరం లీ వారాలు. 
కాన్పు తరవాత కి వారాలు జీతింతోకూడిన సెలవును (త్రై | ఉదో  స్రైను 
లకు మంజూరుచేయడం జరుగుతుంది. 
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11) సమ్ముద కార్మికుల హ్రావిడెంట్ ఫండ్ చట్టం 1966 

(Seaman's Provident Fund Act, 19686) 
బది 1952 (పావిడెంట్ ఫండ్ చట్టం వలె, సము[దంలోని 

ఓడలలో పనిచేసేవారికి దీనిద్వారా రకుణ కల్పించడం జరుగుతుంది. 

1968 లో 50 వేలమందిని ఈ చట్ట ప రిధిలోకి తీసుకువచ్చారు. మార్చి, 

1968 నాటికి రూ. 1.48 కోట్లు వసూలయింది. 

[vi] ప్లాంటేషన్ లేబర్ ఏక్టు 1951 

(Plantations Labour Act, 1951 

10.117 హాక్ట్షారుల వి స్త్ ౦లో ఉండే పతీ టీ, కాఫీ, రబ్బరు, 

సింభోనా పహ్లాంశేషన్లలో కనీసం 10 మంది పనిచేసినా, ఈ చట్టం 

వ రె స్తుంది. ముఖ్యంగా కాగాకులకు, వావి కుటుంబాలకు వైద్య సదు 

పాయం, కల్పిసారు. రుగ్భతా కాలంలోనూ, మాతృత్వంలోనూ. 

వారికి నగదు |పయోజనాలను కూడా అందించడం జరుగుతుంది. 

[vill] సారిశాపిక ఎబాణాల చట్టి ౨౦ [947 

(Industrial Disputes Act, 1947) 

తే ఆఫ్ (Lay - off వల్ల నిరుద్యోగిత లో ఉండే కార్భికులకు 

రక్ణ కల్పించే చట్టం ఇదొక్క- కటు. ఒక నిర్జీ త స్కేలు. (పకారం 

"జే-ఆఫ్ కాలంలో. కార్మికులకు నష్టపరిహారం యజనూని చెల్లి సాడు. 

రి కేచ్ మెంట్ (Retreciment) “సమయంలో, కార్మికుడికి, అతడు 

పనిచేసిన (ఇ పతీ సంవ వత్ప్సెరాసికి 15 రోజుల వేతనాన్ని నష్ట పరిహారంగా 

చెల్లి నారు. అయితే యజమాని పిధిలోగాని, ఆధీనంలోగొని పరి రిస్టితులు 

లేకండా ఏిపుమిం చినప్పుడు, యజమాని పొరపాటు ఏరకంగాను లేనప్పుడు 

రి(కేంచ్ “ఇంట్లో కై నెలల మొ త్తం జీతాన్ని మా(తమే కార్మికుడికి .. 

నస్టిపరిహోరంగా చెల్లించవలసి ఉంది. 
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[1 కార్మికుల కుటుంబ ఫింఛను 1971 

(Employees Family Pension Scheme, 19/1) 
కుటుంబ ఫించను అంశయే, కార్మికుని మరణానంతరం కార్మికుని 

కుటుంబానికి (పతినెల కొంత మొత్తాన్ని చెల్లించడం. రూ. 60/- నుంచి 
రూ. 120|- ల వరకు చెల్లి సారు. ఉద్యోగి భర్శనుగాని, భార్యనుగాని 

లేదా మైనరు కోమారుడికిగాని నెళ్ళికాని కూతురుకుగాని ఈ డబ్బు 

చెల్లి సారు. దీనితోపాటు కొంత వక ముశాన్నికూడా "చెల్లి సారు. 

కార్మికుల డిజాజట్ = పరిమిత భమా పథకం 

[00160083 Depssit - Limited Insurance Scheme 
ప్రావిడెంట్ ఫండ్ చట్టం పిధిలోఉన్న ఉద్యోగులందరికీ ఇది 

వర్తి స్తుంది. దీనికోసం కారకులు (వత్యేకంగా వెల్లించనక్క-ర లేదు, 

"కే్యద (పభుత్వం, యజమాని 0.25 శాతం 0.50 శాతం ఈ భీమా 

చందాను ఇవెల్ని సాగు, మరణానంతరం |పావిడెంట్ ఫండ్ స్వీకరించే 

వ్యక్తి కి కి హోమో [వయోజనాన్ని ( rAssurance Benefit)స 10, 000|- 

మించకుండా ఇ వారు, 

[x] (గాటర్యాటు చెల్లింపు చట్టం [9/0 

(Payment of Gratuity Act, 1972) 
ఈ చజ్లం |పకారం వరుసగా 5 సంవత్సరాలు పనిచే సే కార్మికుని 

తొలగించినప్వుడుగాని (Superannuation) లో గాని పదపివిరమణ 
(Retirement) లేక పదవీత్యజము (Resign: 0%) లోగాని, అతని 
మరణానంతరం 'బేక (పమాదంవల్ల లేక వ్యాధివల్ల నె కల్యం (disabl e- 
ment) సంభవించి నప్వుడుగాని (గాట్యూటీ (gratuity) చెల్లీ సాకు, 

15 రోజుల వేతనం రేటులో 2౦ నెలలకు, మించకుండా ం గ్రాట్యూటీ 

కార్భికుడిక చెల్లించబడుతుంది. 
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వృద్ధాప్యం పింఛను (01 Age Pension) 
1881 సంవత్సరంలో 1.98 శాతం వృద్ధులు 65 సంవత్సరాలు 

చె బడినవారు ఉండగా 1971 జనాభా అక్కల (పకారం సిడి శాతం 

3. 3% క్ర పెరిగింది. వృద్ధుల రతుణ ₹ బాధ్యత పిలలవెన వారి బంధు 

వుల వై పె విసన. విచి ఎన్ను ప పరిస్థితులు వాగిని ఏ రక మైన రతుణ లేకుండా 

చేస సున్నాయి. అందువల్ల 16 _నాష్ట్ట్ర (పభు త్వాలు, లె శేందపాలిత 

(పాంకెలు అటువంటి వృద్ధులకు హాపణార్థం (పతీ నెల కొంత మొత్తం 

ఫెంచనుగా చెలి ల్లి స్తున్నారు. అం క్రేకాకండో స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు 

వారికి గృహాలను (Homes for the Aged) వర్పాటుచే స్తున్నారు. 

వితంతు పింఛను [Widow Pension} 

అంధ|పజేశ్ లో ఆధారంలేని వితంతువులకు వారి జీవనోపాధిదై 

కొంత మొత్తాన్ని పింఛను రూపంలో ఇచ్చే స్కీము రూపొందించ 

బడింది. సాంవత్సరిక ఆదాయం రూ॥ 6,000|- కు మించకుండా 18-60 

సంవత్సరాలమధ్య వయస్సు 6 ఉండే పితంతువులకు నెలకు రూ॥ 50/- 

న్. సున ఇసారు. 

నిరంద్య [ గ భృత [Unemployment Allowance] 

రసుళనోదు వంటి. కొన్ని రాష్ట్రాలలో విద్యావంతులై న నిరు 

ద్యోగులకు జీవనోపాధికె కొంత మొత్తాన్ని (క పతీ నెల చెల్లి స్తున్నారు. 

ఇన్ని సాంఘిక. రతుణ చర్యలు చేప టినా సంఘంలో ఇంకా 

అనేకమంది అంకే వ్యవసాయ కార్మికులు, చిన్న సంస్థల కారకులు, 

కుటీర ప పరిశ్రమల కారి కులు, 6 రోజువారీ పనివారు (Ca$Ual Labour) 

మొదలై న వారు న రకమైన రక్షణ లేక ఇంకా చాధపడుతూనే 

ఉన్నారు, 'సిరికోసం (పభుత్వం స్వచ్భంద సేవా సంస్థలు సమిష్టిగా కృష్, 

చేసి పురోగతిని సాధించవలసిన ఆవశ్యకత ఎం తే తేనా ఉంది. 

ఆరోగ్యం (Health) 
' (వజారోగ్యం (Public Healthy అనేది రాష్ట్రానికి సంబంధిం 

చిన అంశే మైనా ని కేంద (పభుత్వం క నాూణా ఆరోగ్య కార్యక్రమాలలో 
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కీలకమైన పాత్ర వహీ సున్నది. కిందట దశాబ్దంలో ఆరోగ్య సేవా 

కార్యక్రమాల భ్యేయమేమంకే అంటువ్యాధుల (Communicable 

61562165) ను అరిక టి సిర్మూలించడ డం [౧మాణ | పాంతాలలో నికో 

భక రోగనివారణ Prevenuve of curative) ఆరోగ్య కార్యక్రమా 

లను మెరుగుపరచడం. 

వైద్య విజ్ఞాన పద్ధతులు _ వ్యవస్థలు . 
ముఖ్యంగా భారత దేశంలో శెండు రకాలైన బె ద్య విజ్ఞాన 

వ్యవస్థలున్నాయి. . 

1. ఎల్ల కో పతిక్ లేడా పాశ్చాత్య _ నె నెద్య వ్యవస్థ 

2. అయుశ్వేదిక్ లేదా భారతీయ నె వె ద్య వ్యవస్థ 

, యునాని వ్యవస్థ పోోవి యోపరిక్ వ్యవస్థలు క కరూజా భారత 

"బేశంలో |పజాదరణహొందిన మరో కెండు చె వైద్య వ్యవస్థలు ముస్లి మ్ల 

పరిపాలనా కాలంలో భారత జేశంలోే (పవేశ వె ట్టి తే శీవిక్ వైద్య 

వ్యవస్థ రో యే యునాని వ్యవస్థ. ఇప్పుడు ఆది భారతీయ నైద్య వ్యవస్థ 

భాగంగా చెప్పబడుతోంది. హోమియోపవతిక్ ఈ మధ్యనే పభుత్వం 
హోమియోపతి "సెంటల్ కౌన్సిల్ వక్టు 1975 [ప్రకారం (Homeio- 
pathis Central Council Act, 1973) గు రించింది. 

వైద్య విజ్ఞాన సంస్థలు 
మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా 

ఇది 1956 'వెడికల్ కౌన్సిల్ ఏక్ట్ (ప్రకారం దేశంలో ఒకే 
రక మెన అల్లోపతిక్ చె వైద్య విద్యా సమాణాలు ఉండే డటట్లు చూడడానికి 

స్థాపించబడింది. ఇది ఒక రిజిస్టరును కూడా నిర్వహి స్తున్నది. 91-12-80 

నాటికి అందులో నమోదై న "అల్లోప పతిక్ వైద్యుల సంఖ్య 2,61,828. 

జఉఊంటల్ క కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా? 

(Dental Counci} of India) 
డెంటిస్ట్ ఏ స 3 1948 [పకారం ఈ సంఘం, ఏర్పడింది. దంతనె నైద్య 

శాస్త్రాన్ని కిమకష్థుచేస్తూ, డంతచె చైద్యుల రిజిష్టరునుకూడా నిర్వ 
హె స్తున్నది, 
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చై ఫార్మసీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా 

(The Phurmacy Council of India) — 

1948 ఫార్మసీ చట్టం (పకారం స్థాపించబడింది. బది పార్టుసిస్తుల 

విద్యా శిక్షకులను [కమబద్దంచే సుంది. 

చి ఇండియన్ నక్పెంగ్ కొన్సిల్ 

(The Indian Nursing Council) 

ఇండియన్ నర్సింగ్ చట్టం, 1947 ననుసరించి ఏర్పడింది. నర్పులకు 

ము౧[త్రసానులకు, ఆరోగ్య దర్శకులకు (Nurses, Midvives and 

Health Visitors5ఒ కేరక మైన శిక్షణ (పమాణాలుంజేటట్టుచూ స్తుంది, 

ఇది ఇండియన్ నర్చింగ రిజిష్టరును నిర్వహి స్తున్నది. అండులో నర్సుల 

అందరిపేర్లు పొందుపరుస్తారు, 

చి సెంటల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెడిసిన్ 

(The Central Council of Indian Medicine) 

సెష్టెంబరు 1971 లో సీర్పరచడం జరిగింది, భారతీయ. చై వైద్య 

విద్యను, చికిత్సా విఛానాన్ని (Education and Practice) పర్య 

చేశ్నీ స్తుంది, భారతీయ వైద్యశాస్త్రంలో కసిన విద్యా ప్రమాణాలను 

నివశిస్తూ, ఇండియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ను అవలంబించే డాక్ట్ర్ర్హను 

నమోదుచేసే రిజిష్టరును నిర్వహా స్తున్నది. 

ది సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హోమియోపతి 3 

(The Central Council of Homeopathy) 

దీనిని ఆగష్టు 1974 లో 1978 హోమియోపతిక్ సెంట్రల్. 

కాన్సిల్ ఏష (Homeopathy Central Council Act, 1973) 

ప్రకారం, స్థాపించడం జరిగింది. ఈ సంఘం హోమియోపతిక్ మెడిసిల్ 

ఎన (ప్రమాణాలను నిర్ణయిస్తూ హోోమి యోపతిక్ వైద్యుల సంఖ్యను 

చ రిజిష్టరును కూడా నిర్వహి స్తున్నది, 
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వైద్య పరిశోధన 

భారతీయ నైద్య పరికోధనా సంఘం (Indian Council for 

Medical Research) వైద్య పరిశోధనలు [పారంభించడం, మెరుగు 

పరచడం, సమన్వయ పరచడం వంటి కార్యాలను నిర్భ ర్తి రి స్నుంది. దీనిని 

ఆ్భాకంగా భారత (ప్రభుతం ఆదుకొంటున్నది. ఈనె ద్య పకిశోోధన, 

దాని వెనుక 14 శాశ్వత శేందాల దా్యారాను; వైద్య విశ్వవిద్యాల 

యాల, కళాశాలలో - నివ్రుణుల దా్యారాను, తదితర సంస్థల ద్వారాను. 

నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. 

ఆరో గ్య పరిస్థితి 

డియో కౌన్సిల్ ఆఫ్ సోపల్ సైన్స్ రిసెర్చి Indian 

Council of Social Science Research) ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ 

మెడికల్ రెసెన్బె (Indian Council Medical Research) ల నుంచి 

వర్పడిన ఒక సంయుక్త కమిటీ తన నివేదికలో ఆరోగ్య చిితమనేది. 

చెలుగునీడల మిశమంగా ఉంది. విజయం — పరాజయం రెండూ 

ఉన్నాయి అని పేర్కొన్నది. 

1941-51 దశాబ్దంనాటి మరణ కేటు (Death Rate) 27. 4 

నుంచి 1971-8! దశాబ్దంలో 15.2 కి తగ్నిపోయింద్, దీనిమూలంగా 

పుట్టుక లో జీవించే అవకాశాలు ఎక్కు-వగా కల్సి స్తున్నాయి. వుట్టుకలో 

అత ర శతాబ్ధం కిందటి వరకు భారతీయులలో జీవితకాలం 26 సంవత్స 

రాలు. అది ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాలకు పెరిగింది. 

"కాని మరణ రేట్లు శ్రులలోనూ, . పీల్ల లలోనూ బిక్కు వగా 

కన్ని స్తున్నాయి, పిల్లల "మరణ లేటు ఇంకా పీ 1000 మందికి 120 

వరకు ఉంది. 'ఇది స్వీడన్ (9), అమెరికా సంయు క రాష్ట్రాలు (16), 

ఇంగ్లాండు (1౧ థాయ్లాండ్ (7, శ్రీలంక (4ర్స్,.ల కన్న. 

బాలా ఎక్కు-వగా ఉంది. (పతీ 10,000 మందిలోనూ, 418 మాతృ. 

మరణాలు (Maternity deaths). సంభవి సన్నాయి. 
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నటి జీవన్న్మరణాల చ్మితం గతంకన్నా చాలా ఛిన్న త్వాన్ని కలిగి 

ఉంది. 'కరువ్రకాటశకాలు ఇంతకు ముందున్నంతగా [పజల [పాణాలను 

బలితీసుకోవడంవేదు. మశూచి - మూలంగా నివారించడం జరిగింది. 

కలరా, మలేరియాలు కూడా చాలావరకు నివారించారు. బాల్య 
వ్యవస్థలలో వచ్చే అనేకమైన జబ్బులు అంకే కోకింతద?$(Whopping 
Cough, డి ఫీ రియా (Diphtheria), శుటానన్, పోలియో వంటివి 

రాకుండా ఇమ్యు నై. చేషన పద్దతుల నవలంబించి నిరోధి స్తున్నారు. ఏది 

ఏమైనా జీవిత పొమాణాన్ని మరీ అంతగా పెంచ లేకపోయాయి. 

చేదరికం, అజ్ఞానం, సుమైన పోషణ లేకపోవడం, సరైన పారిశుధ్యం 

(Bad-Sanitation) సురవ్నీతమైన మంచినీరు లేకపోవడం, సరియైన 

వసతి సౌకర్యాలు లేకపోవడం చాలావరకు ఉన్నాయి. సరాసరి ఛారతీ 

యమునికి అయువు(10%8్ర6౪1)ప రెస్థితి 7 బాగున్న అతని తాత తం|డులతో 

పోల్చిమా స్తే తక్కువగానే ఉందో 

ఈ జీవన మరణ రేట్లు చేశంలోని రాష్ట్రానికి రాష్ట్రానికి 

భిన్నంగా ఉంది. శీరళలో జనాభాకి 7.2 మరణచేటు అయి'"తే ఉత్తర 

పచేశ్ లో 19.2 మరణశేటున్నది. ఒశే రాష్ట్రంలోని వివిధ [ప్రాంతా 

లలో కూడా కేడాలున్నాయి. పట్టణ (పాంతాలకు, పల్లే పాంతాలకు 

కూడా ఈ వ్యత్యాసాలున్నాయి. పల్లె [పాంతాలలో ఆర్యో పిస్థితి 

చాలా అధ్వాన్నంగా ఉంది. 

అంటు న్యాధులు (Communicable Diseases) 

శేంద ప్రభుత్వం పథాన అంటు వ్యా ధుల (Major Communi- 

cable diseases) విషయంలో ఎక్కువగా (శద్ధను కనబరు స్తున్నది. 

దీనికి సంబంధించి జాతీయ కార్యక్రమాలను కాడా చేపట్టింది. 
ఎలో 

. మళూచి (Smallpox) 

మశూచి నివారణ కార్యక్రమం 1962 లో (పారంభించబడింది. 

1977 నాటికి దీనిని సంపూర్తిగా నిరూ్యూలించారు. 1977 లో ఒక 

ఇంటర్నేషనల్ ఎసెస్ మెంటు కమిాపన్ ఇండియాలో మశూచి మరి 

"లేదని (పకటించింది. : 
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వులేరియరా | 
పూర్వకాలం నుంచి కూడా మలేరియా అనేది ఒక పెద్ద [ప్రజా 

రోగ్య సమస్యగా ఉంది. ఒక సాధారణ సంవత్సరంలో 7.5 మిలియన్ల 

(ప్రజలు అంటువ్యాధులు (Epidemics) |పబలిన సంవత్సరంలో దానికి 

శెట్లింపుమంది మలేరియావల్ల బాధపడుతున్నారు, మళలేరియావల్ల్స 0.8 

మిలియన్ల మంది ఒక సంవత్సరంలో మరణి స్తున్నారు. 

ఈ మలేరియా వ్యాధిని ఎదుర్కోడానికి వఫిల్ 195 లో 

జాతీయ మలేరియా నియంత కార్య క్రమాన్ని (ప్రారంభించారు. తరువాతే 

ద్ీనిని 1958 లో జాతీయ మలేరియా నివారణా కార్యక్రమం 

(National Maleria Eradication Programme) గా రూపెందిం 

చారు. 1958-1965 కాలంలో ఇది చెప్పుకోదగినంత విజయం సాధిం 

చింది. మవేకియా వ్యాధి ఒక లక్షకు వ్యూత మే దిగిపోయింది. 1965 

సంవత్సరంలో దీనివల్ల మరణాలు లేవు. : 

1063 నుంచి మరల ఈ వ్యాధి (ప్రాబల్యం "హాచ్చింది. సాధారణ 

విధానంలోనూ, ఫాస్మాడియమ్ ఫొల్సి పేరమ్ రకంభోనూ ఈ వ్యాధి 

బయటపడింది. దీనికి అనేక రకాల కారణాలున్నాయి. కొన్ని రంగా 

లలో కొన్ని ఇన్సెక్ట్ సైెడ్్సకు నిరోధక శక్తి పాచ్చడం "దేశంలోని 

కొన్ని [పాంతాలలో మలేకియా పరాన్నజీవులకు ఖో రో కి న్ 

(Ghloroquins) మందునుంచి నిరోధక శ్ర క్రి చెరగడం, కీటక సంహోరకో 

మందుల ధరలు సెరగడం, మలేరియా నివారణ కార్య కనూలకు 

రాష్ట్రాలు తక్కువ నిధులను సమకూర డం మొదలై నవి దీనికి కార 

తాలు. 1972 లో 6.47 మిలియన్లు మలేరియా శేసులు నమోదై 
నాయి. ఇందులో 742, 247 శేసులు న్లాసోడియమ్ ఫాల్సి శేరమ్వల్ల 
(P. Falciperum) వచ్చినవి, నీ9 మరణాలు సంభవించాయి. 

ఈ మలేకియా వ్యాధి |పాబల్నం అన్ని రాపూిలలోనూ ఒశే 

రకంగా లేదు. కొన్ని రాష్ట్రాలలో 19 లోకే గ్! ఎక్కు-వ 
శ్రేసులు నమోదై నాయి, అటువంటి రాష్ట్రాలలో గుజరాత్, 
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హిమాచల్ ప్రదేశ్, మధ్యపటేశ్. నాగాలాఎజ్, అండమాన్ నికో 

బూర్ దీవులు, చండీఘర్, బొగ్గుగనుల (పాంతాలు, దా దా, నాగర్ 

హేలీ, పాండిచ్చేరిలు చేరివున్నాయి. అలా మాస్కో డియమ్ ఫాల్చీ 

'వేకమ్ (0. Falciperum) వల్ల మలేరియావ్యాధి కేనులు 1979 కన్నా 

1980 లో ఎక్కువగావున్న రాష్ట్రాలు గుజరాత్ , హర్యానా, కేరళ, 

మధ్యప్రదేశ్ 3, మహారాష్ట్ర); నాగాలాండ్, పంజాబ్, రాజస్లాన్  (తిపుర, 

ఉత్తర పుదేశ్, పశ్చిమబెంగాల్, అండమాన్, నికోబార్. దీవులు, చండి 

ఘర్, దాదా, నాగర్ హవేలీ మరియు పాండిచ్చేరీలు. 

మైలేరియా (1154) 
ఇది ఇండియాలో ఒక పెద్ద |ప్రజారోగ్యసమస్య. జమ్ము-కాక్టీక్, 

హర్యానా, చండీఘర్, హిమాచల్ పదేశ్ , పంజాబ్, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్ 

మణిపూర్, |త్రివుర, నాగాలాండ్ , అరుణాచల్ పచేశ్ , సిక్రి-౦ 

పూర తపు (North Esterun)  ాంతాలలో శ లేరియాసిన్ 

(పబలీ ఆంది, ఇప్పటి అంచనాల [పకారం ఈ వ్యాధి ఉన్న ([పాంతా 

లలో మొత్తం 286 మిలియన్ల (_పజలు నివసి స్తున్నారు. పిరిలో పట్టణ 

(పాంతాలలో 62 మిలియన్లు, పల్ల పాంతాలలో 174 మిలియన్లు 

నివసి స్తున్నారు, | 

ఈ ఫె లేరియాసిస్ కంటోలు చేయడానికి జాతీయ బోదకాలు 

నివారణ కార్య! క్షమం (National Filaria Control Programme) 

1953 సంవత్సరంలో మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఇది పట్టణ (పాంతాల 

లోను, పల్లె ప్రాంతాలలోనూ ఈ కార్య[కమాలను వేర్వేరుగా నిర్వ. 

కే. పట్టణాలు 

(ప సుకము ఫె లేరియాన్ను నివారణ చేయడానికి 171 ఫై లె 

రియా కం[టోల్ "కేయదాలు పట్టణాలలో పనిచే సున్నాయి. ఈ నివారణ 

కార్యక్రమాలు. లార్వా వ్యతిరేక పనులు పలుమాన్లు (Recurrent 

Antelarval Operation) కు పరిబుతమై ఉంది. ఈ కేంద్రాలు 24 
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మిలియన్ల (పజలకు రతుణ కల్పి సున్నది, రికి ఫె లేరియా చికిత్సా 

శేందాలు కూడా మై|కోశై రియా ఉండే [పజలను చికిత్స చేయడానికి 
వ్యాధి వ్యాపించకుండా ఉండటానికి నడుపుతుండేవారు. 

2. బుటెకూూరం 
యి వశే 
ఒక (ప్రయోగాత్శక (పా జెక్టును 1977 నుంచి. ఎన్నుకొన్న 

9 గామోణ [పాంతాలలో శి జిల్లాలలో నడువుతున్నారు. అందులో 

(1) ఆంధ్మప దేశ్ లో శ్రీకాకుళం ' జిల్లాలోను (2) గుజరాత్లోని 
బల్ొసార్ (821520), ఉత్తర పదేశ్ లో జాన్ పూర్ (౮209ల లోను 
ఉన్నాయి. 1985 నాటిక ఈ ప్రాజెక్టు కార్యక్రమాలు పూర్తి 

అవ్వటంతో [౧ మాణ [పాంతాలలో బోధకాలు నివారణచేయడానికి 

సరిఅయిన పశు ను రూపొందించే వీలుఅవుతుండి. a 

భారత డేశంలో [(వధాన ఆరొగ్య సమస్యలలో కుష్టువ్యాధి 

ఒకటి, ఈ వ్యాఫ్కి ఉన్న రోగులతో, బాగా సన్ని హీతిత(ం చెంపాం 

దించుకున్నట్ల యి లే ఈ వ్యాధి అటువంటివారికి సోకుతుంది. ఈ వ్యాధికి 

ఆలస్యంగా చికిత్స పొందితే ఈలోగా అనేకరకాల వికలత్యాలు 
(Derormities) సిద్ది స్థాయి. రాష్ట్ర పభుత్యాల సహకారంతో 1955 

సంవత్సరంలో భారత. (పభుత్యం జాతీయ కుషునివారణ కార్యక్రమాన్ని 

(వారంభించడం జరిగింది. కుష్పుగోగులకు. నవీన చికిత్స సౌకర్యములు. 

ఈ కార్యక్రమం ఉభైశిత మైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని కేంద [ప్రభుత్వం 

రూ వొందించగా వివిధ రాష్ట్ర] ప్రభుత్వాల అరోగ్య డై కెక్లకేటులు 
ఏటిని అమలులో చెట్టి ఇాధ్యతలను స్వీకరించారు. . 

1971 జనాభొ అక్కల [ప్రకారం ఈ వ్యాధి సోకిఉన్న రాష్ట్రాలు, 
ందవాలిత. (ప్రాంతాలలోను శి79 మిలియన్లు [ప్రజలు నివసి స్తున్నారు. 

సకలో క్రి02 మిలియన్లు రోగులు భారత చేశంలో ఉన్నట్లు అంచనా 
__ వేయడమెైంది. వీకిలో 25,౮ వారికి వ్యాధి, ఇతరులకు. సోశేదశలో 

infections stage) ఉన్నాయి. 25 శాతం వికలత్యాలతో బాధపడు 

డె 
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తున్నారు. శ్రే లతలముంది రోగులు సాంఘీకంగాను, అర్భికంగాను. 

అస్తవ్యస్త స్థితిలో ఉన్నారు. వీరిలో ౨ లతల రోగులు రోడ్డమాద 

చమాచన చేస్తూ (బ్రతుకుతున్నారు. కుమ్షువ్యాధివున్న మొత్తం వ్య కలలో 

15 శాతం 14 సంవత్సరాల వయసులోపు పిల్లలని అంచనావేయడం జరి 

గింది. నేడు భారతదేశంలో. 4 మిలియన్లు మంది కుషురోగులు ఉన్నట్లు 

అంచనావేశారు. (ప్రపంచంలో భారత చేశం జనాభాన్ని బట్టి చూసి 

నట్లయితే భారత చేశంలో ఎక్కు-వమంది కుష్టురోగులు ఉన్నట్లుగా 
"తెలు పోంది. 

శల రా (Cholerah) 
1979 తొ పోల్చి చూసినట్లయితే 1980 లో కలరావల్ల సంభ 

పంచిన మరణాలు తన్హాయి. 1080 లో 5,968 మందికి ఈ వ్యాధి 

సోకగా 177 మరణాలు మ్నూతమే సంభవించాయి. కాసి 1979 లో 

5్క6కిరి కలరా కేసులలో కి12 మంది మరణించారు. 

1980 —81 లో ఈ కలరా నివారణ కార్యక మూల వ్యూహం 

(Strategy) లో మార్పువచ్చింది.. ఓరల్ రిస్టైజేవన్ (oral Re- 

hydration) ఎక్కువగా. వవేశవె పెట్టబడింది. ఈ సంవత్సరం ఓరల్ 

రి హౌ డేషన్ చికిత్సా విధానం వై భారత ేశంలోని అనేక పాంళతాలలో 

ప్రపంచ ఆరోగ్య సog(W.H.0.) సహకారంతో తక్కువ కాలపరిమితి 

తిక్ష్షుణ కోర్సులను నిర్వహి స్తున్నారు. 

కలరా, డయారియిక్ (Diarrheak) వ్యాధుల నివారణకు 

ఈ ఓరల్ రీచా జేవ షన్, చికిత్సావిధానం బాగా పనిచే స్తుందని బుజు 

వైంది. కావలసినంత పరిమాణంలో ఈ ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ పొడిని 

మన భారత బేశంలో తయారువే స్తున్నారు, నుందులపావులలో ఇవి 
తక్కువ ధరలలలో .లభి స్తున్నాయి, 

టూబర్ క్యూలొసిస్ (క్షయ వ్యాధి) 
త్షయవ్యాధి అ సేది భారత దేశంలో ఒక పెద్ద (పజారోగ్యసమస్య. 

చేశ జనాభాలో 1.5 శాతం (ప్రజలు శ్రయవ్యాధిత్ బాధపడుతున్నారని 

24) ' 
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పే8లో 1[ఉ వ వంతు రోగుల రోగం సోశేకితిలో ఉన్నారని-అంచనొ 

వేశారు. 

చేశంలో అన్ని జిల్లాలలోను క్షయవ్యాధి నివారణ శేం[దాలను 

స్థాపించి; వ్యాధినిర యం, వ్యాధినివారణ చర్యలను తీసుకోవడం జకుగూ 

తున్నది. ఈ కేండాలలో కావలసినంత సిబ్బంది, పరిక రాలు ఉన్నాయి- 

ఇంతవరకు జీశంలో 553 జిల్లా తీయని వారణ కేం! (దాలను స్థాపించారు. 

వం తేకాకుండా, లి00 చికి కతా శేంచాలభో ఈ కయరోగు కు చికిత్స 

నంది సున్నారు. మెడికల్ , జరా మెడికల్ సిబ్బందికి తక్షణ ఇవ్వడానికి 

గాను1/ క్ష్షయని వారణ విక్ష గ్రా శేర్యదాలనుకూ గూడా నెలకొల్పారు, వ్యాధి 

బాగా సోకిన మయనవోగులకు, ఆసుషతులలో 44,000 శఈయరోగుల 

మంచాలను ఏర్పాటుచేశారు. 

సంఖవ్యాధులు [5 T. D.) 

యన్, టి. డి. (SexUally Transmitted Diseases) ; ని నేడు 

వి. డి, (Veneiral Diseasesym వ్యవహరి స్తున్నారు. (పపంచ ఆరొగ్య 

సంస్ట చేసిన సర్వే [(పకారం (ప్రపంచంలో 200 మిలియన్ల [పజలు సుఖ 

రోగాలతో బాధపడుతున్నారు. అందులో 20 మిలియన్లు ఇంచుమించూ 

గులు మన భారత దేశంలో ఉన్నారు. చాల బాలికలలో 1కి నుంచి 19 

సువ్సరాల వయస్సులలో సుఖరోగాలు ఎక్కు వగా కనిపి స్తున్నాయి. 

ఇద్ పపంచంలోశే విశ్వవ్యా ప్ప మెన సమస్య. భార దేశంలో చిరు 

ప్రాయంలో (teenagers) లో సుఖఫోగుల జాబితాల్లో రెండవ పెద్ద 

సమూహంగా ఉన్నారు. అందరికన్నా పెద్ద సమూహం 20 నుంచి 80 

సంవత్సరాల వయస్సువారు.. 

కుటుంబ నియంత్రణ పద్దతుల (పఛారం గర్భం వచ్చి దానివల్ల 

కలిగ బాధలు, భయాలు, (Fear of Pregnancy) ఇంచుమించు 

లేకుండా చే స్తున్నాయి. అందువల్ల. రతిసె సై ఏరతె (Sex Promiscuityy 

ఎక్కు-వగా ఉండటంవల్ల నే. సుఖవ్యాధులు ఎక్కువగా వ స్తున్నాయి 

అసి తార్కె.కంగా (Logical) తెలుస్తొంది, 
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డాక్టర్ రావు (Dr. R20) చెప్పినదానినిబట్టి సుఖవ్యాధులు 

ఎవరివల్ల సోకు తా యో నారిని జాగుపరచినట్లయితే చః వ్యాధులను 

చాలామటుకు నివారించవచ్చు. కాని సుఖవ్యాధులు సోకిన వ్య క్ట కులు 

తమ లైంగిక, భాగస్వాముల జేర్షను చెప్ప డా డానికి నిరాకరి సున్నాకు. 

అందువల్ల నే ఇది ఒక చిక్కు- స సమస్యగా మిగిలిపోయింది. ఈ వ్యాధు 

అను నివారించడానికి, ఎదుర్కో-జానికి కావలసినంత పరిమాణంలో 

వె వైద్య సౌాక్ట' కర్యాలు అండాలి. కాని భారత బేశంలో ఇబాలా తక్కు-వ 

సుఖవ్యాధుల | నివారణ కేం చాలు ఉండటం ఛాలా విచారకరం. మన 

"జేశంలో 250 సుఖరోగ నివారణ కేంద్రాలు మ్మాత్రమే ఉన్నాయి, 

చిటిలో కొ న్నిటిని అలై రాన క్ర కగు నిర్వహా స్తున్నారు. 

జాతీయ గోయిటర్ నివారణ కార్యకవుం 

(National Goitre Control Programme) 
_ ఆరో గ్య స సర్వీసెస్ డై శెక్ట రేట్ జనరల్ కార్యాలయంలో 

గోయిటర్ (౮౦1116) ఛ్రాల్లు వారు ఈ వ్యాధి ఉన్న మన బేశంలోని. 

ప్రాంతాలను గుర్తించారు. ఈ వ్యాధి ఉన్న [పాంతాలకు అయోడై జిడ్ 

సాల్ట్ (1061566 5 5210 ను తయారుచేసి పంపిణీ చేస్తారు. (పతీ ఈ సంవ 

తరాల తరువాత దీని ఆలూకా (పభావాన్ని పికీలిసారు. 

అంధ నివారణ (Control 02 Blindness) 
మన చేశంలో గుడ్డితనం, దృష్టిలోపం ఒక పెద్ద సామాజిక 

ఆరోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి 1976 లో ఒక 

జాతీయ. కార్యక్ర మం (National Programme for Prevention 

of Visual {mpairment and Control of Blindness) (ప్రారం 

భించారు, ఈ కార్య క కమం ధ్యేయాలు వీమంకు — 

1. సముదాయంలో న్నేత రక్షణ కోసం బాగా (ప్రచారం చేయడం. 

లి, దూర (గామ |పాంతాలకు తాత్కాలికంగా నేత్ర చికిత్స సేవలను 

_ సంచార నేత చికిత్స శేంచ్రాలద్యారా అందించడం, 
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ఎ ' చ్చ I ను కారాక లి, అన్ని స్థాయిలలోను, నేత్ర ఆరోగ్య వా కార్యక్రమాలను వనికి 

వచ్చే సాన్నూగిని సరఫరా చేయడం, 

వద ని సిబ్బంది వివరాలం 

నమోదు చేసుకొన్న వై ద్యుల సంఖ్య 

హోవి'యోపతిక్ వై దుల సంఖ్య 
చి తనవి. 

_ నర్చులు 

మం్యతసానులు (Mid Wives) 

అక్సిలరి వర్క-ర్స్ (Auxiliary Workers} 

నమోదు చేసుకొన్న ఫొర్మసిస్టుల సంఖ్య 

9,85,681 

1,51,187 

2,25,068 

80,454 

18,128 

1,20,401 

1,18,588 
55,656 

107452 

(1978) 

(197 8 ఫి! 

(1979). 

(1978) 
(lorTy 
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ముఖ్యమైన ఆరోగ్య వైద్య సంసల 

(1) ఆల ఇండియా ఇన్ సి ట్య్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ 

న్యూ శిన్తిలో ఉంది. మెడిసిన్ (Medicine) లో మాస్టర్ 3 

డాక్టరేటు, కోర్సులను, పరిశోధనలను (Pure: and Applied 

Research) నిర్వహ స్తు న్నది. . 

ఆల్ ఇండియా ఇన్ స్రిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసన్ అండ్ 

"ర హెవిలి లేషన్ బొంబాయి నగరంలో ఉంది. 

ఆల్ ఇండియా ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్ స్పీచ్ అండ్ హియరింగ్ 

మెసూరులో ఉంది, 

ఆల్ ఇ:డియాూ ఇన్ స్టి ట్య్యూట్ ఆఫ్ హైజీన్ అండ్ పబ్లిక్ 

హాల్స్ - కలక కతాలో ఉంది. 

సెంట్రల్ డగ లేబొ శేటకీ లా (డన్ కాస్మెటిక్. చట్టం 

పకారం స్థాపించిన సంస, 

సెంట్రల్ ఇండియన్ ఫొర్భకోసిక్ చేబాశేటరీ - గజియావాద్ 

(( గం. కౌ సెటిల్ ఎ చట్టం (ప్రకారం స్థాపించబడింది. 

సంక్ ఇన్ సి స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ] సై కియ్యాటీ - రాంచీలో ఉండి. 

శన నిమి. త్తం స్థాపించడం జరిగింది. 

సెం Wa టల్" లెన్స్ టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ లా 

మిళనాడులోని చెంగల్పట్టులో ఉంది, 

మెటల్ ర్సెన్బ్బ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ లా సయులిలో. ఉంద్. 

వాళ్సిన్ (Vaccine) లను తయారుచే స్తుంది. 

సెంటల్ పాల్త్ ఎద్యు శే కెషన్ బ్యూరో 3 న్యూశిల్లీ - ఈ సంస 

న్య్యూఢ ఢిల్లీలో ఉంది, గ. 

స్మటల్ శొన్సిల్ ఫర్ ర్స్పెక్బ్ ఇన్ అయు్వే డిక్ అండ్. 

సిద్ద - గజియాఫపాద్ లో ఉంది. 

సెంట్రల్ క న స్సల్ ఫర్ ర్సెర్వ్ ఇన్ యునాని మెడిసన్ _గజియాం. 

చాద్ లో ఉంది.. 
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లిప్ 

నేవి, 

14. 

27, 

సెంటల్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీసర్చ్ ఇన్ హోమియోపతి 

గాజియాబాద్ లో ఉంది. 

సెంటుల్ కెన్సిల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ యోగ అండ్ నాచురోసతి- 

గాజియాబాద్ లో ఉంది, 
న్ 

సెంటల్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీ సెర్చ్ ఇన్ హోమియోపతి ఫర్ టీచింగ్ 

అండ్ (పాకీ క న్యూఢిల్లీలో ఉంది. 
లు లిగా 

డాక్టర్ రాంమోహన్ లోహీయా నై ద్యశాల - బోధన, చికిత్సె 

ఆసుపతి - న్యూఢిన్తీ. 

హోమియోపతిక్ ఫార్టు వో సోపియల్ లేబచేటకీ-గాజియా బాద్ 

ఇంట స్నేసపనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ సడీస్ ఫర్ 
ని b 

రీసెక్వ్ ఇన్ బొంబాయి. 

. జవహర్లాల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పోసు గాడ్యు యేట్ -వెడికల్ 
౬ ర 

ఎడ్యు శేపన్ అండ్ - సెర్చ్. వాండిచ్చేరీ-మ దాస్ యూనివర్సిటీకి 

అనుబంధిత మంది. 

జ ఆనంద. అల ౪ య తు డక 

, కళావతి సరన్ చిల్లన్స్ ఆసుషతి న్యూఢిల్లి 

. లేడి హార్షింగు మిడికల్ కాలేజ్ - న్యూఢిల్లి. 

. నేషనల్ ఇన్ సిట్యూట్ ఆఫ్ కమ్య్యూనిక బుల్ డిసీ జెన్ ఫర్ రీస్ 

ఒక లె 

నేషనల్ టి. బి. ఇన్స్టై ట్య్యూట్ ఆఫ్ ఠిసృర్- బెంగుళూరు. 

నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆస్ మెంటల్ హాల్త్ అండ్ న్యూరో 

సె నెన్ - బెంగుళూరు, 

5. నేషనల్ మెడికల్ నై(బీ - న్యూఢిల్లీ. 

. నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోమియోపతిక్ -కలక క్వ టీచింగ్ 

అండ్ ై్రనింగ్ . 

చేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫామిలీ “వెల్ ఫేన్ 

న్యూఢిల్లీ... ఢిల్లీ యూనివ్సిటీకి అనుబంధిత మైంది. డిగ్రీస్ ఇన్ 

పిక్ హెల్, (Degrees in Public Health) 

28. పన్లీక్ పాల్త్ వేబరేటరీ - పూనే. 
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29. పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆహ్ మెడికల్ ఎడ్యు కేవన్ 

అండ్" కీసారో — చండీభుర్ — నహూ హాస్పిటల్ చేర్చు 

బడింది, 

80. లేస్టర్ అప్ ఇన్స్టిట్యూట్ అప్ ఇండియా, కోహినూర్, నీలగిరీణా 
వేక్సిన్స్ (Vaccines ) 

ల]. ఫార్మకోసోసియల్ లేబజేటకీ ఫర్ ఇండియన్ మెడిసన్, 

_ గాజియాబాద్. . 

రీజనల్ కేన్సర్ రిసెర్చ్ సెంటర్ 
1. కలకత్తా 2. మదాసు కి. న్యూఢిల్లీ 4. టాటా మెమోరియల్. 

హాస్పటల్, బొంబాయి, 

le రాజకుమారి అమృత కౌర్ కాలేజ్ ఆప్ నర్సింగ్ య న్యూఢిల్లీ . 

'బెచలర్ అండ్ మాస్టర్ డిగీస్ ఇన్ నర్సింగ్ . 

2, సపీదర్ జంగ్ హోసి టల్ - న్యూఢిల్లి - -ఎ టీచింగ్ హాోసి స్పిటల్ ఫర్. 

ది యూనివర్సిటీ కాలేజ్ అహ్ మెడికల్ హసెన్సెన్ ఢిల్లీ, 

లి. సుచేత కృపాలన్ హాస్పిటల్ | ఉమెన్స్ హోస్పిటల్ | | న్యూఢిల్లీ 

సెరోళాజిస్ట్ అండ్ కెమికల్ ఎగ్జామినర్ - కలకత్తా - అనలిసన్ 

ఎనలాజికల్ మెటీరియల్స్ లిలు బ్లడ్ అండ్ (ఫిపరక్స్ సీరమ్. 

సెంటల్ వుడ్ లేబరేట*స్ 

1. సెం్మటల్ ఫుడ్ రీసెర్చ్ అండ్ న్రేండ గ్టెజేషన్ లేబకేటుచ్, 

గాజియా బాద్. 

ఎలో 

2, సెంటల్ ఫుడ్, బుక్నా లజికల్ రీ స్ ఇన్ 

సంట టల్ ఫుడ్ లేబరేటరీ - కలక తా 

షకాహార౦ . 
మందులు, నెద్యులు, ఆసుష తులు ఉన్నంతవూ[ తాన మనసిక 

*రోగ్యవంతంగా. ఉండగలడు అని తలచడం భావ్యం కాదు. సరమెన 
కోరం; సరియిన వస్త్రాలు ధరించడం, పిళుభ వాతొవరణంలాో 
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సరియిన వసతి పౌకర్యాలుకూడా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. ఇక్క- జే 

సమస్య ఉత్పన్నం అవుతున్నది. 

ఈ సమస్య పరిప్మూ_రానికి (పభుత్వం కూజా. ఎంతో LE 

వహా స్తున్నది. కాని వ ఒక్క సంస్థ చేపట్టడానికి వీలులేనంత పెద్ద 

సమస్య ఇదె, వ్య క కుల పరంగాను సంస్థలప పరంగాను చేశ ఆరోగ్యంతో 

సంబంధం ఉన్న వారందరు సహకారంతో చురుకుగా పని చేయవలసిన 

అవసరం ఉంది. 

పోషకాహారం లేకపోవడం (Malhutrition) భారత చేశంలో 

అనేక మరణాలకు బాధ్యతనహీంచే (పథాన కారకం (Major Factor) 

హాదరాబాద్ లోను నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూ టిషన్ 

(National Institution of Nutrition) నారి నివేదికను అనుసకించి 

-జీశంలో నూటికి 65 శాతం 1నుంచి 5 సంవత్సరాల వయస్సుగల 

పిల్లలు తక్కువ రాబడి వచ్చే తరగతులకు చెందినవారు. వీరు ఒక 

మాదిరిగా పోషకాహారం లభించక బాధపడుతున్నారు. కాని 18 శాతం 

తీవంగా బాధపడుతున్నారు. మార్చి 197కి లో లోక్ సభలో శేం|ద 

ఆరోళ్యశాఖ మంతి 60 మిలియన్ల జనాభాగల పిల్లలు పోషకాహారం 

లేక లభించక బాధపడుతున్నారని “తెలియజేశారు. అయితే వీళ్ళకు 

వ క్రి తగినంత దొరకకపోవడం కారణం (Calories Starvation). 

భారత 'చేశంలో (పతి సంవత్సరం ఒక మిలియను జనాఫా గల 

చాలబాలికలు (1 నుంచి 5 సంవత్సరాలు) చనిపోతున్నారు. అయితే. 

ఈ జనాభా మనచేశ జనాభాలో 16.5 శాతం ఉన్నారు. మనచేశంలో 

చవిపోయినవారి జనాభాలో ప్శ్ర 40 శాతం ఉంటున్నారు. 

చున దేశంలో ఈ సమస్య. సిప్కా-రానిక్త జే శర 

సెంటర్స్ (Day-Care-Centres) ను నెలకొల్పి పిల్లలకు సరిఅయిన 
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పోవకాహోరాన్ని అందించే దుయత్నాలు జరుగుతున్నాయి, అంతే 

గాకుండా 5 సంవత్సరాలు చాటిన పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనాలు 

కూడా అందజేస్తున్నారు. అటువంటి కార్యక్రమాలు మిలియన్ల కొద్ది 

ఉన్న పిల్లలలో కొంతమందికి మ్మాతమే అందించే వెలు అవుతున్న ది. 

అయి సే ఈ సమస్య ఒక్కు- భారత బేశంలో నే కాదు ఆసియా, ఆ(ఫకా, 

_ సౌత్ అమెరిశాలలో ఉన్న అభివృద్ధి చెందుతున్న జేశాలలోనూ |పబలి 

(వ్యాపించి ఉంది. అయితే ఇక్కడ గుణాత కంగా గాని పిమా 

ణాత్ముకంగా గాని అహారం లభించకపోవడం అనేది సమస్య కాదు. 

కొనుగోలుళే క్రి తక్కువగా ఉండటంవల్ల ఈ సమస్య ఉత్పన్నం 

అవుతున్నది. (పపంచవ్యా పంగాఉన్న పేదరిక వేం కావలసినంత ఆహారం 

శొనుక్కో- లేని పరిస్థితి కల్పి స్తున్నది. ఇది వైద్య. సమస్య కాదు. 

అఆరోగ్యసమస్య కూడ కాదు ఇది ఆర్జి క సంబంధమైన సమస్య. 

స్పెషల్ నర్యా టిషన్ (పో(గామ్ 

(Special Nutrition Programme) 

దీనిని 1970 లో 6 సంవత్సరాలలోపు పీల్లలకు అనుబంధ పోహ 
కాహారం అందించడానికి పారంభించడ మెంది. చేదరికం పబలిఉన్న్న 

పజేశాలలో పిల్లల తేల్లులకు కూడా అందించ బడుతున్నది. నగరాలలో 

ఉండే మురికివాడలు, పెడ్య్యూల్లు “తెగలు, వెనుకబడినవర్థాలుం జే 

(గొవిరాణ (పాంతోలను జేదరికం ఉన్న (పాంతోలుగా గు కంచడమైంంది. 

ఒక్క- సంవత్సరంలో లి00 రోజులలో 20.25 [గాముల (పోటీనులుం జే 

టట్టు 500 శేలరీల శక్తి లభించేటట్లు ఒక్కో బిడ్డ తల్లికి, 1245 
(గ్రాములు. ప్రోటీనులుండజేటట్లు 200 - 800 (గాముల శక్తి ఉత్పన్న 
మయ్యటట్టు, ఒక బాలుడికి పోషకాహారం అందించాలని సంకల్పించారు. 
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పోషకాహారం 

6వ పంచవర్ష [ప్రణాళిక శేటాయింవులు కోట్ల రూపాయలలో 

కార్యక నుం ప్లాఅవుట్ లే 

. (Plan Outlay) 

MD (2) 
కేంద్రప్రభుత్వం 14.95 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం _ 2455 

కేంద్రపాలిత (ప్రాంతాలు 8.84 

క. 

మొ త్తం 28] 4 
మున re 

పునఃపరిశీలించిన ఐదవ (ప్రణాళికలో పోషకాహార కార్యక్రమాలకు కింద 

పొందుపరచిన రీతిలో కేటాయింపులు జరిగాయి. ' 

కోట్ల రూపాయలలో 

| 107477 197719 మొత్తం 
స్కీము. రఠగం . _ అంచనావేసిన సిఫార్సుజేసిన (ప్రణాళిక 

వ్యయం శేటాయింప్ప కేటాయింప్పు 

1. కనీస అవసరాల  రాషహ్లరిలు, 4424 48.94 18, 
కౌర్య[కమం' కేంద్రపాలిత 

(పాంతాలు 

సి ఆహార, పోషకాహోర 

కార్యక్రమం  శేంద్రం . B58 971 100 
(కేంద) ఆహార 

శాఖ యొక్క 

శ. కేంద గామీజోథి కేందర 

_ _ వృద్ధిాళఖ పోషకాహార పూచీవడింధి 448 451 1299 
కొర్య కమం Central 

F Sponsored 
మ న క అలల బటట జల అజ్ | వ్. 

మొత్తం కశక 002 TIT 



గృహవసతి ఫ్ర] 

(పపంచ ఆహార (నాజెక్టు 
(The World Food Programme Project) 

భారత చేశంలో 1976 మధ్యనుంచి పనిచేస్తున్నది. 6 సంవత్స 
రాల లోపు పాఠశాల పూర్వపు బాల బాలికలకు, శుదవారై న గక్భిశ్ 

పలక పిల్లల తల్లులకు (పా చెప్టద్యారా అనుబంధ పోహకాహారం 

ఇవ్వడం జరుగుతోంది. అస్సామ్, బీహార్, గుజరాత్, కేరళ, మధ 
(విశ్ , మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా, రాజస్థాన్ , ఉత్తర్మపబేశ్ , మధ్య 

పదేశ్ లలో 20 లతల ముంది పయోజనం పొంచేటబ్లు చేయడానికి 
1982 సంవత్సరంలో నిశ్చయించడ మైంది. 

కెర్ CARE (4&. 2. 3) oprative for American Relief 
_ Everywhere) 

పాఠశాలలో చదువుతున్న పిల్ల లకు, పాఠ శాల పూర్వపు పిల్ల లకు, 

అనుబంధ పోషకాహార కార్యక్రమాలు నిర్వహించ జానికిగాను, ఆహోర 

పదార్థాలను అంది స్తున్నాయి. పాఠశాల పిల్లలకు 148 లక్షల టన్నులు, 

పాఠ శాల 'పూర్వవు పిల్లలకు (Pre-School-Childreny 188 లతల 

టన్నుల ఆహారాన్ని 1979-80 లలో అందించింది. 

వైవాహిక వయోపరిమితి [Age of Marriage] 
1976 ఆగస్టు నెలలో, య్రీలకు 15 నుంచి 18 సంవత్సరాలు 

వయస్సు వరకు, పురుషులకు 18 నుంచి 21 సంవత్పరాల వయస్సును 

విళ్ళివయస్సుగా నిర్భయించడా నికి లోక్ సభలో విల్లు (పవేశ పెట్టడ 

ముంది. “లెపర్ స్కోప్” అంపే ఒక (పత్యేక మైన దుష్ఫెణే పుకర 

సహాయంతో అంశు శతెపర్స్కో-ప్తో కడుపులోని అవయవాలను 

పకిక్నీంచడం. ఈ పద్ధతి. కడుపునొప్పి, వంధ్యత్వం, కడువులో చిన్న 

గడ్డలున్నప్పూడు మామూలు పరీక్షులవల్ల కనుగొన లేని కొన్ని గర్భకోశ 

వ్యాధులను ఫలానా జబ్బు ఉన్నవని నిశితంగా చూసి చెప్పవచ్చు. | 

లెపరోస్కో-ప్ సెరిలై జేషన్ శ్రీ గర్భిణిగా లేని సమయంలో 

అంకు ఇంటర్ వెల్ చుమ్లోగాని, (పసవించిన ఒక చెల తరవాతగాని 

చట్టబద్ధమైన గర్భ స్రావంతో అంకు M. T. వ, తోపాటుగాని లేక 

అబార్షన్ అయిన వెంటనేగాని చేసుకోవచ్చు. 
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కవ పంచవర్గ (పణాలికలో కుటుంబ సంక్షేవ 
కార్య కవరాలకు జరిగిన కెటాయింపులు 

కోట్ల రూపాయలలో 

pro 

1974771 లో 1977.79 లో 5వ (ప్రణాళిక 

శమ కార్యక్రమాలు ఆశించిన ఉ్దశించిన మొత్తం 

సంఖ్య వ్యయం వ్యయం అవుట్ తే 

Anticipated Proposed outlay 

Expenditure outlay | 

(1) (2): (3) 

1. సేవలు, సరఫరాలు 197.74 221.87 419.41 

2 (పజావిద్వ: /Mass Educationy 8,45  - 68.68 18,18. U s( ) 

3. శిక్షణ (Trainingy 6.17 590 12,07 

4 పరిశోధన, విలునకట్టుట 8,45 రరర 9.08 

(Research and Valuation} 

బప అ య జు గ్ (| 2, .( 5, (పపంచగ్యాంకు పాజెప్ట 15.68 9.48 1.74 

6, మాకా శిశు ఆరోగ్యం 278 రర 4 857 

7, సమీకరణ (organisation) 5,43 3,98 లశ! 

మొతం 237.65 259.71 497.88 
= 



గృహవసతి "శక 

క్ర ఎటుంబనియం. తణ ఇ సాంవత్సరిక 'కెటాయింపులు, 

ఖర్చులు 

[కోట్ల రూపాయలలో] 

1974-80 లో 

చవక శమ ఖు 

1 _ HR Bl 

1974-75 . స 1క్ర 62,05 

1975-76 . 68.20 80.61 

1976-77 70.18 172.98 

1977-78 98.61 98.9% 

1978-79 111.81 107.55 

1979-80 ఓ 116.19 L18.51% 

* తత లీకము (Provisional) 

25) 



భారత చేశంలో సంఘ సంవేము సేవలూ 

SIXTH PLAN ౦౮7౬4౧ - 
ఆరవ (పణాళిక వ్యయం _ 

[క మౌ కార వ్రీశ మం 

సంఖ్య 

mM | 
1. కనీస అవసరాల కార్యక్ర మాలు, [గామారోగ గ్రంకోసం 

గీ) కేందం స్పాన్సర్ (502032౧0 చేసిన స్కీములు 

జె) తదితర స్కీ-ములు 

చు తం 
ల 

2. కమ్య్యూనిక బుల్ డిస్సీ జేన్ నియం|త్రణకు 

39 ఆసుషత్రులు, డిస్పెన్సరీలు 

4. వై ద్యవిద్యః పరిశోధన 

ర నె ద్య [పాచీన పద్ధతులు (Traditional Systems of 

Medicine) హోమియోపతి. 

6, తక్కిన వ్లైరా సర్వీసులు 

ము తం 
అవాలి 



గృ హా హావసతి తిరి? 

HEALTH SECTOR 
rn = F 

జుం గోష్ట స్ష్రరు. 

. కోట రూపాయలలో 

1974-79 1980-85 mn 

రాష్ట్రాలు శేంద్రం మొత్తం రాష్ట్రాలు శేంద్రం మొత్తం 
శేందపాలిత శేం దపాలిత 
1[వాంతాలు . [పాంతాలు 

JM 0 0 0 tM dd 

— — — 10262 16850 271102 

120.30 -- 12030 305.84 — 305.84 

120.30 — — 12030 408.46 168.50 57696 

—_ 7268.17 268.17 235.002 289.00 52400 

| 45.00 

ట్ట 62.00 

{ 29.0 

225.53 67.66 293.19 (గో .59 720.09 

{ 7.50 

"345.83 335.83 681.66 1220.05 601.00 1821.05 

త ఈ ము తంలో రాహ్త్రాల 50 వాటా మవేరియానివారణ కార్య 

(ల ,కనూానికి “శీట్రాయించిన 195.80 కోట్ల రూ॥లు కూడా ఉన్నపి, 
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కుటుంబనియం|[తణ 

ఆరవ పంచవర్హ |పణాళిక అవుట్లే (( (Untlay} 
[కోట రూపాయలలో | 

[కమ (ప్రధాన అయిటమ్లు: 6వ (పణాళిక 

సంఖ్య [Major Iems| అవుట్ తే 

[Outlay | 

[0] Lt) [2] 

1. సేవా కార్యక్రమాలు, సరప్టరాలు: 687.70 

బై వీక్షణ 8.08 

ta పరిశోధన, ఎవెల్యూపన్ [ Evalution] 11.50 

he మానస్ మాడియా, విద్య 82.00 

[Mass Media and Education} . 

క నూతా నిక్ ఆరోగ్యం. ౨50.80 

ల నిర్వహణ [| Organisation | 19.50 

7. భారత జనాభా ప్రాజెప్ట 0.20 

మొ త్రం 1010.06 

కుటుంబ సంక్షేమ నియం తణా 

కార్యక)ివరాలు 

పునః పరికీలత పంచమ పంచవర్ష (పణాళికలో 
రూ॥ 497. 86 కోట్లు శకీటాయించడం జరిగింది, 

దాని వ్యయాన్ని ఈ కింద వొందుపరచిన 

వీధంగా వివిధ కార్య క్ర మూలకు శేటాయింవులు 

జరిగాయి. 



గృహవసతి 889 

ఆరోగ్యరంగంలో 6 వ పంచవర్ష పణాలికలో రాష్ట్రాల 
వారీగా కేంద్రపాలిత సాంతాల వారీగా కేటాయింపులు 

(కో వ! రూపాయలలో) 

P 

(కమ రాప్త్రాలు ముక్తం mpw CHV తక్కిన 

౧౦కి లు లా ములను కార్యకనూలు 

కలుపుతూ 

(6) (1) (2) (8) (4) 

1. ఆంధ్రపడేశ్ 65.00 24.39 40.61 

2, అస్సామ్ 82.00 12.00 20.00 

కీ. బిహార్ 82.40 86.27 46.18 

4. గుజరాత్ 70.00 20.09 49.91 

5, హర్యానా 48.00 8.5లి 89.47 

6. హిమాచల్నపబేశ్ 16.18 5.00 11.18 

7. జమ్ము, కాళ్ళిర్ 48.00 9.08 కిరి.97 

8. కర్హాటక 65.539 20.08 5.50 

9. శేరళ కర. 55 9.54 27.01 

10. మధ్యప్రదేశ్ 94.00 86.07 57.98 

1. మహారాష్ట్ర 89.46 80.0 59.46 

12. మణిపూర్ 9.70 5,27 దీ, లి 
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MF Cy 
[కమ త్త MPW తక్కిన 

సంఖ్య రాస్ట్రలు మొత్తం స్కీములను _ కార్య[క్రమాలు 

కలుపుతూ 

(0) (1) (2) (8) (4) 
18. మేఘాలయ 710 4.48 ౨.67 
14. నాగాలాండ్ 8.00 297 5.08 
15. ఒరిస్సా 29.60 1600 18.60 
16. పంజాబ్ 49.00 18.77 85.28 
17. రాజ్ట్రాన్ 40.98 17.43 28.5ర్ 
18. సిక్కిమ్ 4.85 1.389 9.96 

19. తమిళనాడు 67.80 21.82 45.98 
20. |తిస్రర 8.56 8.86 5.20 
21. ఉ త్తర్మపచేళ్ 184 98 7489 60.09 
22, పశ్చిమ బెంగాల్ 84.00 25.88 58.12 

మొత్తం రాష్ట్రాలు 1091.19 898.16 698.03 



గ హవసతి లిం. 

కేం దపాలిత పొంతాలం 

MNP 

కశమ "శ్రీ, దపాలిత ము తం —--—-CHV 
_ ul © Mpw “కరన 
సంఖ్య (s ౦ లు వీ ములను కార్య 

(09 (1) 
ఇకి, అండమాన్, నికోబార్ 

దీవులు 
24. అరుణాచల పేక్ 

9౨5, చండీఘర్ 

26. దాదా, నాగర్ హవేలీ 

27. ఢిల్లీ 

28. నోవా, డామన్, 

డయభూ దీవులు 

29. లత ద్వీపాలు 

80. మిజోరమ్ 

శ]. పాండిచ్చేరి 

ఇం తం శేంద పాలీత 
అవాయు 

(వాంతొలు 

1.85 0.44 141 

8.05 4.00 405 

6.10 0.85 5.25 

0.65 0.37 0.28 

87.66 0.12 87.54 

0.౨౨ 0.22 0.33 

7.00 3.26 3.74 

3.03 0.49 2.51 

. 128.86 10.30, 118౨56 

ము తం రాప్త్రాలు 

శే్యద పాలిత (పాంతాలు 1220.05 408.46 811.59 

సంట్రల్లీ స్పాన్సర్ల్ స్మీములకు శేటాయించిన వ్యయాన్ని (011123) 
మినహోయించడ మైంది. 
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(గావిూణ ఆరోగ్య స్కావంణలో భౌతిక 
mm 3 

[కమ 
సం ఖు "కార $ [5 మం మచ్చూ 

Ss]. [Programme] [Norm] 

No 

[0] [1] [2 
1. కమ్యూనిటీ ఆరోగ్య స్వచ్చంద ప్రతీ 1,000 మంది [గామాణ 

కార్యక ర్భలు (పజలకు ఒకరు 

Pe] 

2, ఉపేేం[దాలు 1:5000 కింద భాగాలలో 

జనాభా | Plains | మరియు 

తేగలున్న కొండ (పాంతా 

లలో 

లీ. (పాధపంక ఆరోగ్య శేం[డాలు 1: 80,000 

ఓ అక్మ్ఢోడెడ్ (పొధమీక ఆరోగ్య 1:1,00,000 లేదా ఒకో 
శీందోలను కమ్యూనిటీ ఆరోగ్య _సాముజాయిక మండలానికి 
కేంద్రాల స్థాయికి తీసుకురావడం ఒకటి — 

PEP) mw sw ee 
LRP...) IH bre ty Me. ey PN 



శంక 

కార్గె్ట్య సాధిం విన పోగతులం 

INos.] 

1980—85 

వానిక్ 1-4-1980 నాటిస్థి తి టాన్సెటు 81-8-1985 8 

[Unit] [Position Obtain [Target] కాగలస్థితి 

n 1—4— 1980] అదనముగా [Position by 
. fAdditional] 31-3-1985] 

ల్ ఊఉ ల (6 
లక 140 230 8.60 

అంకెలు 50,000 శ్ర), 000 90,008 

[Nos | 

అంకెలు 5,400 దీనితోపాటు 600 అదనపు €,000 
[Nos] 1,000 అదనవు [Sub [Additional] 

Siduary} ఆరోగ్య (పాధమిక ఆరోగ్య 

కీయ దాలను కూజా శేం దాలు + 1,000 

స్థాపించింది. అస్ప్మతులను [51b- 

siduary Health 

Centres స్థాయికి 

తీస సుకురావడేం, 

అంకెలు 840 174 : £614 
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6 వ పంచవర్త (పణాళిక “ఆరో గ్యం ధ్యేయం 

(6 th five year plan - Health Objective) 
ఆరోగ్యంవై పెట్టిన వెప్టుబడి మనిషి గుణాత్మక మెరుగుదలకు 

దారితీ స్తుంది. కనక ఆరోగ్యమనే విషయాన్ని మనం మొత్తంగా 

యాచించవలసిన అవసరం ఉంది. . రశీత మంచినీటి సరఫరా, ఆవరణ 

పారిశుద్ధ్యం, నూాతా నిశ సం కేమం వంటి అవినాభావ సంబంధం ఉంచే 

కార్యక్ర మాలన్నింటిని, అన్నిరకాలుగా సంబంధాలను కల్పించాలి. 

(Establishment of Horigontal and vertical links) అటువంటి. 

లిం కేజిలు ఉన్నప్పుడే కావలసినంతకీ తిలో [పయోజనాలను వెందగలం.. 

వ్యాధులమాద నూత మే జరిప పోరాటం విజయవంతం కాదు. ఎందు 

వల్చనం కు వ్యాధులకు అసలు కారణమైన దరికంమోద పోశాటం. 

జరపాలి. అందువల్ల నే 6 వ పంచవర్ష వపణాళికలో 6 ఉది ద్యోగావకాశాలు 

ఎక్కు_వగా కల్పించడం, సేద క్ష నిరూూలన, జనాభా నియంత్రణ? 

మానవుని జై వికానసరాలు తీర్చడానికి ఎక్కువగా (పాధాన న్యాన్ని చ్చింది. 
ఇనస్ని మానవ వనరుల అభివృద్ధి కార్య[కమా నికి కావలసినంత సమ్మగ 

నంతమైన అంశాలు. | [Integrated components of the Human 

Resources Development Programme) 

కెందరంగం : 

శేందం సిసార్సుచేసిన న్కీములలో (Central Sporsored 

Schemes) జాతీయ మలేరియా నివారణ కార్యక్రమం (National 

Malaria Fradication Program: పనికి 196.44 కోట్ల రూపాయ 

లను శేటాయించడం జరిగింది. జాతీయ కుష్లనివారణ కార్యక మాన్ని 

(National Leprosy Control Programme) నేషనల్ స్కీమ్ 

ఫర్ (ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ వ్రంవెయిర్ మెంట్ ఆఫ్ విజన్ అండ్ కం[టోల్ 

అఫ్ 'బైెండ్"నెస్ (National Scheme for Prevention of im- 

pairment vision and Control of Blindness) లు బాగా 



ఆచరణలో పెట్టడానికి, [గామోణ (పాంతాలలో ఫె లేరియా నివారణకు 
కూడా పథకాలు అభివృద్ధిపరచడానికి అవకాశం కల్పించడ మెంది. 

రాష్ట్ర్రరంగం 
ల 

ర్ వ పంచవర్ష (ప్రణాళికలో మొదటి మూడు సంవత్సరాలలో 

ఇుర్చు 159.92 వోట్ల రూపాయలని 'అంచనావేయడ మంది. మిగతా 

రెండు సంవత్సరాలకు అంశు 1977-79 లలో 185.91 కోట రూపా 

యలను సిఫార్సు చేయడ మెంది, 

వ్ట్రిత్రో నడు సున్న "కార్య కమూలకు కావలసినవి చూడటానికి 

(గామాణ నైద్య సర్వీసులను వి సృృతపరచడానికి అవకాశం కల్పించడ 

మెంది. సంవత్సరానికి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి 12,000 రూపాయల 

మందులు, ఉప ఆరోగ్య శేం దానికి 2,000 రూపాయలు అందించ 

డానికి నిగ్గ యించడ మెంది, వైద్య విద్యాఫీవృద్దికి. కూడా బాగా 

చోహాదంచేశారు. 

నామాస్యరంగం 

ఈ రకంగా స్రునఃపరికీలించిన ఆరోగ్యరంగ పంచమ పంచవర్ష 

1పణాళికా వ్యయం 681.66 కోట్ల రూపాయలు శేటాయింపు జరిగింది. 

సామాన్యరంగంలో పునఃపరిశీలించిన పంచమ పంచవర్ష ప్రణాళికా 

వ్యయం కోట్లరూపాయలలో 

197479 107779 సనఃపరిశీలించిన 

గ్రాము ఆశించిన ఆశించిన ఐద్గన (పణాళిక 

"వ్యయం కేటాయింప్ప సాయం 

1, కేంద్రం. 2880 39.06 87.68 

శి కేంద్రం సిఫార్సు చేసింది 12488 1400084 268.17 

8. రాష్ట్రాలు కేంచపాలిత . 

[పాంఠాలు ఎ I5992 185.0] 845.88 

గ్ మొతం .. 812.85. 0800! 640168. 
ద 
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షెడ్యూల్డ్ క;లొాలు, 'పషెడర్యాళ తెగలం వెనుకబడిన. 

నరాల సం నైవం 

మన బేశంలో షెడ్యూల్డ్ కులాలు, పషెచ్యూల్ల తెగలు, వెనుక 

బడిన వక్షాలు, బలహీన వనాలలో కాలా ముఖ్య మైనవి. మన దేశ 

జనాభాలో సుమారు 15 శాతం 'పె.శ్య్యూల్డ కులాలు, సుమారు 7 

శాతం షశ్య్యూల్ల “వగలు ఉన్నారు, వీరంతా కూడా సాంఘక, అర్జిక 

విద్యారంగంలో భూగా ననున బడి ఉన్న వారు. హపెడ్యూల్డ్ కులాలూ 

అనుభవించే ఒక (పత్యేక సమస్య “అంటరానితనం” అనే ఆచారంతో 

ఉన్నత వర్ణాల 'లేక కులాల (పజలు పీరిని దూరంగా ఉంచి చులకనగా 

చూసారు. భారత రాజ్యాంగం కల్పంచిన రాజ్యాంగ భ్ (ద్రతలున్న 

అస్పృశ్య తా నిర్మూలనా. చట్టం ఉన్నా అంటరానితనం అనే దురా 

చారం ఇంకా సజీవంగానే బేశం పల్ముపాంతాలలో ముఖ్యంగా పల్లా 

[(వాంతొలలో ఉండడం చాలా విచారకరమైన, దురదృష్టకర మైన 

విషయం, పెడ్య్యూల్డ కులాల (పజలు, సంఘంలో తదితర జాతులతో 

నివసిస్తూ "చేశముంతా వ్యాపించి ఉన్నారు. షెడ్యూల్డ్ కులాలకు ఉన్నత 

కులాలవారికిమధ్య ఎప్పుడూ సంఘర్షణ జరుగుతూనే ఉంది. పెడ్య్యూల్ల 

“తెగలు, పెశ్యూల్డ్ కులాల [పజలవలేకాక మిగతా సంఘానికి బాగా 

దూరంగా అడవులలోనూ, కొండలలోనూ, తోయలలోనూ నివసించ 

డంతో, స్వాభావికంగా సెనశూషల్. కులాల సమస్యలకు, సెశ్తూల్డ్ 
తడి 

తెగల (పజల సమస లకు వ్యత్యాసం ఏర్పడుతున్నది. 

షెడ్యూల్డ్ కలోలం 

1971 జనాభా లెక్కల ప్రకారం "షెడ్యూల్డ్ కులాల జనాభా 

8,24,80,251 మంది శాని 1981 జనాభా లెక్కల [పకారం పరి 

జనాభా ఇంకా పూర్తిగా వెలువడలేదు. 1981 జనాభా లెక్కల 

[పకారం ఆం(ధ్మపబేశ్ లో ఏ3 జనాభా 79,61,780. అస్సామ్, జమ్మూ, 

కాళ్ళీర్, క ర్హాటక, మధ్యప్రదేశ్. , మణిపూర్, నాగాలాండ్, ఉత్తర 

(వచేశ్ , పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలు, అండమాన్, నికోబార్ దీవులు, 
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లకుద్వీపాలను మినహాయి శే యెక్యూల్డ్ కులాల మొత్తం జనాభా 

5,58,11,514 మంది (1981 Cencesy మనదేశంలో కుల వ్యవస్థ 

. -ం ల Se “న 3 SU "శ 

ముఖ్యం. వివిధ వర్ణా ల (ప్రజలు చేప్ప్టై వృ తుల ఆధారంగా ఏర్పడింది. 

కులవ్యవస్థలో స్థూలంగా నాలుగు న. 

1. (బాహ్మణ కులం 

పీరు పరిపాలకులకు సలహాలిస్తూ పరిపాలనలో వారి మేధస్సును 

ఉపయోగించి పిపాలకులకు స హాకరించేవారు. 

2. క్ష:తియు కులం 

ఏరు దృథకాయ్యులు, కౌర్యవంతులు. ేశరతుణ, పరిపాలన పీకి 

క ర్భవ్యం. 

3, వైశ్య కులం 

ప్ఠు వాణిజ్యం చేసేవారు. 

4. శర్యాద రంలం 

రు సి నై వృత్త తులనుకాక తదితర శౌర్య [కమాలన్ని చేసేవారు. 

వివిధ రకాలైన వృత్తులను (6౯2119) చేపన్తే వారు. అంకు మంగలి, 

చాకలి, కుమ్మరి సీరంతా ఈ వర్లానికి చెందిన వారు. 

ఈ కూద క కులంలో హేయమైన, అపరిశు[ భమైన వృ తులు 

చేప గ్రువారే మెనూ నే కులాలుగా రూవాందారు. కులాల పాచ్చు 

త్త అలలో మొట్ట ముదటి స్థానం (బ్రాహ్మణులకు, తరువాత స్థానం 

ప్రత్రియులకు, తరువాత స్థానం నైశ్యులకు, ఆ. తరునాలి - పానం 

భూూదులకు ఇవ్వడం జరిగిందో కులవ్యవస్థలో అతినిమ్నస్థానం పెడ డ్యూల్డ్ 

కులాలకు ఇవ్వబడింది. పరు చేపట్టిన హేయమైన, "అపంశు భమెన 

వృళ్రు ఫులవల్ల, పిసి అస్ప శ్యులన్; “అంటశానివారసీ అ|గకులాలచారు 

అసహ్యం చుకున్నారు. రోడ్లను ఊూ7 జ్చేవాళ్ళు, మలమూా|తాలను జెడి, 

వాకి నెశిహోద ఉంచుకొని మోసుకు వెళ్ళి పారవేసే పీరివృ త్తి అతి 

హినమైంది. నిజంగా ఫికివేత ఇటువంటి పని చేయించడం మన భారత. 

సమాజానిశే తీరని కళంకం. 
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షెడ్యాార్స్ తెగలం 

పెగ్వూూల్త్ కెగలు సమాజానికి దూరంగా ఆటవిక [వాంతాల 

లోనూ, కొండలలోనూ, లోయలలోనూ నివసించడంతో వీరి ఆర్థిక 

వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెంద లేదు. పెడ్యూల్డ్ కులాలు, ప.డ్య్యూల్మ్ తెగలు, 

విద్యారంగంలోనూ, అర్థిక రంగంలోనూ, నెనుకబడ్డవారే. అయితే 

సెడ్యూూల్డ్ కులాలవారు అస్ప లతే సమస్యవస్లు (ప్రత్యేకంగా చాట 

పడటం, సమాజం బహిహ్క-రించడంవల్త ప్ర్రి అభివృద్ధికి అవకాశాలు 

లోపించాయి. పెడ్యూల్డ్ తెగలు. సనాతన మైన వ్యవసాయ పః పద్ధతుల 

వల్లను, నీటివనరులు లేకపోవడంవల్ల ను పెట్టుబడి లోపాలవల్ల ను 

_ అర్జికంగా భాగా వెనుక బడ్డారు. 

సంచార “తెగలు శాశ్వతంగా ఒక చోట ఉండక ఒక [పదేశం 

నుంచి. వేరొక పజేశానికి ఆహోరం కోసం వృ తి తికోసం సంచారం 

మే స్తుంటారు. విముక జాతుల నేరారోపణల కారణంగా ౩౫ చాధప డటం 

సహజంగా. జరుగుతుంది. . 

1971 జనాభా లెక్కల (ప్రకారం. షెడ్యూల్డ్ తెగల మొత్తం 
జనాభా 4,11,47,922 మంది. 1981 జనాభా లెక్కలలో అస్పాం, 

హర్యానా, జమ్ము & శాక్టీరు, కర్తాటక, మధ ధ్య(ప్రజేశ్ , మణిపూర్. 9 

పంజాబ్ , ఉ త్తర్మపటబేళ్ , పక్సిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలనుంచి, చండీఘర్ , 

ఢిల్లీ, పాండిచ్చేరి శేందపాలిత ప్రాంతాలనుంచి సమాచారం అంద లేదు. 

ఈ రాష్ట్రాలను, శేందపాలిత (వాంతాలను -మినహోయి సే మిగతా 

రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత .పొంతాలలో ము త్రం 8,41,15,050 మంది 

పెడ్యూల్డ్ తెగలు ఉన్నట్లు, 1981 జనాభా లెక్కలు తెలియజే స్తు 

న్నాయి. మనదేశంలో 427 ఆదిమజాతుల సముదాయాలు ఉన్నాయి. 
'వీకిలో అత్యధికులు పాందూ మతానికి. చెందినవారు. విగతావారిలో 

a డ్రై స్ప సవ మతస్థులు, ."అదివముజాశతులక్రు. చెందిన. మతస్థులు, బౌ 

' | మతస్థులు, నుసామ్మునీయ మతస్థులుకూడా ఉన్నారు. 
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షెడ్యూలు కంలాల కోసం పెడూ లు తెగలకు భారత 
(పభుత్త 0 అందిస్తున్న వివిధ సేవా కార్య క్రమాలు 

వుల ద్వారా 841, లిత్తలి "పరగాంా ల పొందుపర 

చాను, - సె. శ్యూలులో ఇవుడ్చృన 5కరకాల షెడ్యూల్డ్ కలాలు, 

చు శ్యూల్డ్ “తెగల (పజలకు (పభుత్వంవారు ఈ కింది సంవ్షేమ కార్యక 
మాలను చేపడుతున్నారు. 

అస్స ఖశతా నిర్మూలనా చట్టం 

ఈ చట్టం పరిధిని శిక్షను మరింత కఠినంగాను అస్పృశ్యతా 

చట్టాన్ని 1955 (Hntouchbility Offences Act 1955) అన్టచ్ 

బులిటీ అఫెన్సెస్ ఎమెండ్ మెంటు, మిసేల్లైనియన్ (Untouchbility 

Offences Amendment and Miscellanious Provisions Act 

1976) _వోవిజన్స్ యాక్ట్ 1976 గా సవరించి 19 నవంబరు, 1976 నుంచి 

అమలులో. చెట్టారు. ఈ సవరణలో ప్రభానమైన చట్టం జీరును పౌర 

హాక్కు-ల రః క్షణ చట్టం 1976 (Protection 01 Civil Rights Act 

1976) గా మార్చడ మెంది. ఈ చట్టం అస్పృశ్యతా నిర్మూలనా చట్టం 

[పకొరంవల్ల కలిగే సదుపాయాలను వర్తించే [పజలకు అందకుండా చే సే 

అ'ఫతగిలి తే, అతడు చట్టరీత్యా శితొరుడు. అంతేకాక తదుపరి చేరా 

లకు శీహొరుసుమును ఎక్కువుగా చెల్లించవలసి ఉంది, 

వె పజెం కుషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూఫుల్ ఏక్ట్ 1951( Representation 

ofthe People Act, 1991లో ఉన్న రివ సెకఠును (పకారం 

అటువంటి నేరం చేసినవానిని 6 సంవత్సరాల వరకు పార్లమెంటు. 

ఎన్నిప లలోనూ, రావాల శాసనసభల ఎన్నిక లలోనూ, పోటీ చేయడానికి 

అనన స డుగా పరిగణెస్తారు. 
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వార హకుం)_లరరకరణ చటం 
WO * అ) 

(Protection of Civil Rights Act, 1976) 
ఈ చట్టంలోని 1584 సెక్షన్ [పకారం, రాష్ట్ర (వభుత్యాలకు, 

శేందపాలిత 'పాంతాలకు, కేంద్ర సహాయం ఇవ్వడం జరుగుతుంది, 
ఈ చట్టం స పిధీలో బభాధితులై న షెచ్య్యూల్ల కులాల (పజలకు 15 రాష్ట్రాల 

(పభుత్యాలు న్యాయసహాయం కూడా ఉచితంగా చే స్తున్నది. ఈ చట్టం 

అమలును సకిగా చూడటానికి (ప్రత్యేక దళాలను 10 రాష్ట్రాలలోను, 
[ప త్యేకాధి కారులను 6 రాష్ట్రాలలోను నియమించడం జరిగింది. జూన్ 

16, 1932 నాటికి ఈ చట్టం అమలును తీసుకున్న చర్యలను సింహోవ 
లోకనం ఎప్పటికప్పుడు సమత చేస్తూ కమిటీలను కూడా వర్పాటు 
చేశారు, ఆంధ పచేశ్ లోని పనిచే స్తున్న (పత్యేక సంచార కోర్టులతో 

వాటు, (శ్రీకాకుళం, మెదక్ జిల్లాలలో మనో శెండు సంచార కోర్టులను 

ఏర్పాటుచేశారు. రాజస్థాన్ లో-లీ, బీహార్ లో-లి, తమిళనాడులో-జ్తీ 

(ప్రత్యేక కోర్టులను ఏర్పాటుచేశారు, 

లెజిబుటర్లలో (పాతినిధ్యం 

(epresentation in Legislatures) 
రాజ్యాంగంలోని 550, 382 (పకరణాల [పకారం పెడ్వూ్యూల్డ్ 

కులాలకు, మె: శ్యూల్డ్ జాతులకు నారి జనాభా నిష్ప త్రి క్రీనిబటి లోక్ నభ 
విధానసభలలో సీట్లు శేటాయించబడ్డా డాయి. ఈ రకంగా “రాజ్యాంగం 
(పారంభమెనప్పటినుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు ఇవ్వబడింది. దినిని 

పొడిగిస్తూ 25 జనవరి 1990 వరకు ఈ అవకాశం కల్పించారు. ఈ 

రక మున రిజర్వేషన్లు వర్శించేలా, శేందపాలిత పాంతాలలో కూడా 

వార్ష సుంటరీ చట్టాలలు రూపొందించారు. రాజ్యసభ, విధానపరిప. త్తు 

లలో మ్మాతం అటువంటి రిజర్వేషన్లు అమలు లేవు. పంచాయితీ రాజ్ 
వ్యవస్థ మొదలు వెట్టాక అటువంటి ప్రాతినిధ్యం స్ట సానిక సంస్థలకు కూడా 

వన రి ౦ప చేయడం జరిగింది. 
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ee ఆంధృపబటేశ్ లో 

దేశంలో ఉన్న మొత్తం లోక్ సభ సీట్ల సంఖ్య 542 42 
౨ండులో ె.త్యూల్డ్ కులాలకు రిజర్వు చేసిన సీట్ల సంఖ్య 79 ఈ 

అందులో "పెడ్యూల్డ్ తెగలకు రిజర్వుచేసిన సీట్ల సంఖ్య ఉ0 
దేశంలోవున్న అన్ని రాష్ట్రాల శేం దపాలిత 

పాంతాలలో విధానసభ సీట్ల సంఖ్య §,997 294 

౨౦దులో "పె.డ్యూల్న్ కులాలకు రిజర్వు చేసిన సీట్ల సంఖ్య ధధ7 లి 

౨౦దులో సెశ్యూల్డ్ “తెగలకు రిజర్వు చేసిన సీట్ల సంఖ్య 808 15 
అబే 

సర్వీసంలల్ రిజరెగషనం 
ow ల 

రాజ్యాంగంలోని లీలిర్ వ [పకరణ [(పకారం షెడ్యూల్డ్ కలాలు, 

తరగతుల సభ్యులకు, పరిపాలనా సమర్థత పాడిపోకుండా (పభుత్వ సర్వీసు 

లలో రెజ ర్వేహన్లు ఇవ్వడాలికి అవకాశం కల్పించబడింది. 16 (4) (పక 

రణం |పకారం (వభుతో సట్ శరగాలలో సరిగా (ప్రాతినిధ్యం లేని వెనుకబడిన 

తరగతులకు, ఆయా సర్వీసులలొ రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు. - దీనిని అభా 

రంగా చేసుకొని పెచ్యూల్ల కులాలకు, పెడ్యూలు కోగలకు రిజర్వేపను 

సౌకర్యాలు కల్పించడం జరగింది. | 

అఖిల భారత స్థాయిలో, చిన్ కాంపి కుషన్ లో ఉద్యోగాలలో 

15 శాతం సెన్య్యూర్ల్ కులాలకు, 7 1]2 శాతం సెన్యూల్డ్ "తెగలకు 

రిజర్వు. చేయబడ్డాయి. [నాపుసిొ [నూను “డి? ఉద్యోగాలకు పత్యతు 

కికాల్ సుంకులో సెక్యూల్డ్ కులాలకు, మెడల్ తెగలకు నారి 
G5 cre 

ఆయా రాష్ట్రాలలో వారి భాగం లేక వంతునిబట్టి వారికి ఉద్యోగాలు 

రిజర్వు ఢశయనలసి ఉంది, 

(తావు “బి, “వి బడ్డి) సర్వీసులలో డిపార్ట మెంటల్ వరీక్ష, 

బి పోష ఏ 

15 శాతం, 7 1|2 శాతం రిజర్వెపన్ సౌకర్యాలు కల్పించడం. జరిగింది. 
లలో ఉ తీగె న పెయ్యాల్డ్ కులాలు, సెశ్ఫూల్డ్ తరగతులకు కూడా 

] Ge © 

సినంత కెనిధరం పెచూంల్ కులాలకు, సెడ్యూల్ కావలసినంతి (పాబినిభ్యం పెచ్య్యూల్డ కులాలకు, డ్యూల్డ 

తెగలకు శల్ప్చించడానికి వారి అ క్ట్రతలలోనూ, వ యాపరిమితులలోను en 

కూడా సడలింనులు చెయడం జరిగింది. 

26) 
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శీందాలకి అనుగుణంగా రాషస్త్రాల సర్వీసులలో కూడా వీరికి 

(ప్రాతినిధ్యం లేదా రిజర్వేషన్ల సౌకర్యాలు క ల్పించబడ్డాయి. 

పె.న్య్యూల్ ? నో పొందుపరచిన (ప్రాంతాల, "షెడ్యూల్ తెగల 

(వాంతొల పరిపాలన ; 

ఆంధ(పచేశ్, బీహార్, గుజరాత్, హిమాచల్ పచేశ్ ౩ మధ్య 

ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా, రాజస్థాన్ లలోని 244 వ (ప్రకరణం 
ఐదవ షెడ్యూలు (వకారం కొన్ని పాంతాలు పెశ్యూల్డ [పాంతాలుగా 

గురి ర ౦చబడ్డాచి. 

అస్సామ్, మేఘాలయా, మిజోరమ్ శేందపాలిత ప్రాంతంలో 

ఉన్న ఆటవిక [పాంతాలు (Tribal Areas) రాజ్యాంగంలోని 6వ 

సె.కూల్ ననుసరించి వాలించడం జరుగుతుంది. “షెడ్యూలు (పకారం 

అవి స్వతంత్ర జిల్లాలుగా విభజించ బడ్డా యి. అటువంటివి ఎనిమిది (8) 

జిల్లాలు ఉన్నాయి. అస్పామ్లో దక్నీణ కాణార్ కొండలు, మికిర్ 

కొండలు జిల్లాలు, మేఘాలయాలోని యునె బడ్ - ఖాసి - జై సియా 

(United Khasi-Jainshia Hills) కొండలు, జో వె, గారో కొండల 

జిల్లాలు, విచోరపమ్ులోని చకా, , లాఖేర్, పావి జిల్లాలు, | పతీ స్వతంత్ర 

జిల్లాకు, ఒక శ”న్చిల ఉంటుంది. అందులో తి౦0 కి మించకుండా సభ్యులు 

ఉంటాను. ఏపిలో నలుగురు నామినేట్ చేయబడతారు. మిగతావారిని 

వయోజన ఓటింగుద్యారా ఎన్నుకుంటారు. ఈ కౌన్సిల్లకు పరిపాలన 

శాసన, న్యాయ సంబంధమైన అధికారాలు ఉంటాయి. 

సంచేము సలహా సంస్తలు 
(Welfare and Admisory Agencies) 

శేం[ద పోసు మం|జితళాఖ * స్స డ్య్యూల్డ కులాలు, . పెశ్యూల్డ 

సెల అభివృద్ది కార్యక్ర షాలు పోలస్పీ ష్లాసింగు, సమన్వయూలను 

చూళే సంధాన మంతిత్వశాఖ (Modal Ministry). (పతీ మం| త్రిత్వ 

శాఖ, డిపార్ట్ “మంటు, డాని సంబంధిక రంగానికి సంధానక రగా 

ఉంటుంది. శేంద హూోపు మంలిత్వళాఖ, రాష్ట్ర పభుత్యాలకు, శేంద్ర 

మంతిత్వశాఖలకు మధ్య లయేజన్ (11215320) గా పనిచే స్తున్నది. 



m0 ఛారత చేశంలో సంభ సంశేమ సేవలు 

ఆగష్టు 1975 లో రాజ్యాంగపరంగా కలి [పకరలంం (పకారం 

పుడ్యూళ్త కులాల, సుచ్య్యూల్డ తెగల కనూపన్ ను ఏర్పాటుచేయడం 
డ్ డ్ 

జనిగింది. ఇందులో నలుగురు సభ్యులుంటారు. అందులో ఒకరు 

(వత్యేకాధికారిగా పె.క్యూల్డ్ కులాల, పెడల్ నగల కమాపనరుగా 
డ్ లజ 

సియమించబడ తారు. పొరహక్కుల రతుణ చట్టం, 1976 (Prote- 

ction of Civil Rights, 1976) ను అమలుపరచడం, అనేక సరసు 

అలో రిజ ర్వెహన్లు అమలు చేయడం, రాజ్యాంగ భ(దతలు. పె.చ్యూల్ల్. 

కులాలు, 'పుడ్యూల్త తెగల సాంఘిక, ఆరాక పరిసితులు తెలుసుకొని, 'లా న థి 

తీసుకోవలసిన చర్యలను సిఫార్సు చేయడం ఈ కమిషన్ విధులు. 

పార్గవెంంటరీ కవింటిలం . 

షెశ్య్యూల్ల కులాల, మెక్యూల్డ్ “తెగల రాజ్యాంగ భ|దతలనూ 

పరీవ్సీంచేందుకు 1968, 1971, 1978 లలో భారత పభుత్వం మూడు. 

పార్లమెంటరీ కవింటీలను .. ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటి వార్ష మెంటు 

స్టాండింగ్ కమిటీ (Standing Committee) గా ఏర్పడుతుంది. 

ఇందులో సభ్యుని పదపికాలం 1 సంవత్సరం మ్మాతమే. ఈ కమిటీలో 

వీ౦ మంది సభ్యులుంటారు. లోక్ సభ నుంచి 20 మంది, రాజ్యసభనుంచి 

10 ముంది ఉంటారు, 

రాష్ట్రాలలో ఉన్న సంక్రేము శాఖలు 

(Welfare Department in State) 
కుడూ ల కులాల, షడ్య్యూల్త తెగల, వెనకబడిన వర్షాలవారి 

సంవేవూన్ని చూడటానికి రాష్ట్రాలలోను, కే్యదపాలిత [పాంకాల 

లోను పత్యేక మైన శాఖలు నెలవెల్పారు. ఒక రాష్ట్రానికి ఇంకో 

రాష్ట్రానికి ఈ పరిపాలనా యం, తాంగంలో వ్యత్యాసం ఉంది. రాజ్యం 

గంలోని 164 వ |పకరణం (ప్రకారం బిహార్, మధ్యపబేళ్ , ఒరిస్సా 
రాష్ట్రాలలో గిరిజన సంక్నేమాన్ని చూడటానికి |ప్రక్వేక మైన మంతులు 

నియమితులై నారు. మరికొన్ని రాష్ట్రాలలో, శేంద్రంలో ఉన్న పార్ల 
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మెంటారీ కమిటీలవలే రాష్ట్ర విధానసభ సభ్యులతో కమిటీలను ఏర్పాటు 

చేయడం జుగింది.. 

రాజ్యాంగంలోని వ్ వ. సెన్యూల్ వకారం షెచ్య్యూల్ 

(ప్రాంతాలు ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలలోను తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ 

ుతోసహ గిరిజన సల హామండలులను (Tribes Advisory Counzily 

ఏర్పాటుచేశారు, ఇవ్ రాష్ట్రాలలో గిరిజన సం చేనూనికి, (వోత్పాహా 

నికి సంబంధించిన విషయాలలో సలహాలను ఇ స్తుంది. 

స్వచ్చంద సెవా సంస్థలు (Voluntary Organisations) 
షుడ్య్యూల్ల కులాల, షెశ్య్యూల్ల జాతుల 'సం&ేమాన్ని (పోత్స 

Gs Ge 

పోస్తూ అ నేక స్వచ్చంద సేవాసంస్థ లున్నాయి. అఖిలభారతస్థాయిలా 

ముఖ్యమైనవి : ఢిల్లీలో ఉన్న హరిజన సేవక్ సంఘ్, కొత్త ఢిస్సీలో 

ఉన్న భారతీయ డి వెస్ట్ కాస్ లీన్, అలహాబాద్ లోని ఈశ్వర్ - శరన్ 

ఆశమం, కొత్త ఢిల్లీలో ఉన్న ఇండియన్ "రెడ్ కాన్ సొౌసెటీ, కొత్త 

శిల్లీ లోఉన్న "హింద్ స్విపర్స్ శే చేవక్ సంఘ్, పశ్చివు జెంగాల్ లో 

నరేందపూర్ లో ఉన్న రామకృష్ట మిషన్, న్యూఢిల్లీలో భారతీయ 

ఆదిమజాతి సేవక్ సంఘ్, నెబ్లూరులోఉన్న ఆంధ్రరాష్ట్ర) ఆదిమజాతి 

సేవక్ సంఘ్, చిరవుంజి, రాంచీ, పూరీ, సిల్చార్ = సిల్లాంగులలో ఉన్న 

నామక్యుప్త మిషన్, ఒరిస్సాలోని నిమఖండిలో ఉన్న ఠక్కర్ వాపా 

జశేము, పూనాలోఉన్న సన్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ, రాజస్థాన్ 

వోని టిలోనియాలో సోవల్ వగ్క్- అండ్ రిసెర్ప్ సెంటర్ సంస్థలు. 

భారత (పభుత్వం అనధికార స్వచ్చంద సెవాసంస్థలకు (Non- 

Oificial Voluntary Organisations) పెడ్యూల్డ్క కులాల, హె శ్య్యూల్త 

ణ్ 

తగల సం వేనూనికి ఫంచ? వాటికి (గాంట్లను పూజా ఇ స్తున్నది. 

1981-82 లో దీనికోసం రూ. 140 లక్షలు మంజూరుచేశారు. 

సంక్షైను స్మాములు (Welfare Schemes) 
సెశ్యూల్లు కులాల పెడ్యూల్లు తెగల సంకేమానికి రాష్ట్ర 

(ప్రభుత్వాలు; కేంద్ర (వభుత్వం రెండు (పత్యేక (శద్ధవహే స్తున్నాయి. 
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గడచిన ఐదు పంచవర్ష (ప్రణాళికలలో వారి సంత్నేమానికి (ప్రత్యేక 
కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. దీనిక య్యే వ్యయంకూడా (పణాళీక్క (ప్రణా 
శీకకు. పెరుగుతున్నది. 

(పణాళికలో ఆయిన వ్యయం 
(కోట్ల రూపాయలలో) 

"కాలము ఖర్చు 

(ప్రధమ పంచవర్ష ప్రణాళిక 1951-56 80 04 
_శెండన పంచవర్ష (పణాళిక _ 1956-61 79.41 

మూడవ పంచవర్ష |పణాళిక 1961-66 100.40 
సాంవత్సరిక [ప్రణాళిక లు 1966-69 68.50 

నాల్లవ పంచవర్ష (పణాళీక్ర 1969-74 172.70 

ఐదవ పంచవర్ష | పణాళిక 1974-78 296.19 

ఆరవ పంచవర్ష (ప్రణాళిక (కేటాయింవు) 1980-85 24.00 
(పత్యేక శేంద సహాయం - సెశ్వూల్డ్ తెగల 

ఉప్మ పణాళికలక్షు 470.00 

చెశ్వూల్డ్ కులాల అభివృద్ధికి కాంపోనెంట్ (పణాళికలలో 

(పత్యేక శేంద సహోయం 600.00 

ఇం తే కాకుండా రాష్ట్రప్రభుత్వాలు, వారి (పణాళి కేతర బడ్జెట్ ల 

నుంచి కూడా షెడ్యూల్ రకులాల,. పుడ్యూలు జాతుల సంశేమానికి 

ఖర్చు వెడుతున్నారు. . 

(ఎణాలిక కార్య కవంలంు (Plan Programmes) 
శేందం |పోత్సహించిన సీ ములలో (Central Sponsored 

Schemes) ముఖ్యమైన స్కీ-ములను ఈ కింద పొందుపరు స్తున్నాము. 
క కై ~ ఎ. . " 1. కొచింగు స్కెము (Coaching and Mllied Scheme) 

శేంద రాష్ట్ర పభుత్యాల సర్వీసులలోను, (పభుత్వ సంస్థలలోను 

(Public-Sector-Undertakings) బ్యాంకు స్ణసులలోను, జీవిత 
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ఖీమా | సామాన్యభమా సరీ(సులలభోను పెడ్య్యూల్లు కులాల పె, చ్యూళ్లు 

తెగల ప్రాతినిధ్యాన్ని 'మెరుగుపరచడానికిగాను వివిధ |పాంతాలలో |ఫీ- 

ఎగ్జామి నేషన్ మ్ర)నింగ్ సెంటర్లను ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ₹౬)యినింగ్. 

సెంటర్ల లో హెశ్యూల్లు కులాల, పెశ్యూల్టు తెగల అభ్యర్థలకు ఆయా 
గం డడ. ఉ . వ్ 

సర్వీసుల వాతపరీశులకు బాగా తయార య్యెటటు నికర ఇవ్వడం జరుగు 
. ఫ్రా 

తుంది. మార్సి 1982 నాటికి ఇటువంటి శకేం[చాల సంఖ్య 47 వరకు 

నెలకొల్పగలవని అంచనా చేశారు, 

2. వెటిక్ అనంతర ఉపకార వేతనాలు 

[Post-Matric Scholarships] 
మెను స్యూల్లు కులాలకు సె. శ్య్యూల్డు తెగలకు ఉపకార వేతనం 

ఇవ్వడమ నెది. 1944-45 లో (పారంభమైంది. ఈ అభ్యర్థులు వారి 

చదువు పూర 3 చేసుకోవడానికి మెటిక్ అనంతర తరగతులలో వారికి 

ధనసహాయం అంది స్తున్నారు. |పారంభంలో పెళ్యూూల్లు కులాలకు 114, 

పెడ్య్యూట్లు తరగతులకు 69 రూ॥ ఉంకే ఈ ఉపకార వేతనాల సంఖ్య 

లక్షలను తాకుతున్నది. 

సంవత్సరం పె.ణ్య్యూల్ల కులాల పెడ్యూల్డ్ తరగతుల 

ఉపకారవేతనాల సంఖ్య లక్షలలో 

1981-82 6.80 
1980-81 5.65 

1979-80 4.90 

క్ పారంభించిన సంవత్సరం ఉపకార వేతనాల సంఖ్య 

1944-45 లో సితట్య్యూర్ల కులాలకి 114 

(చారంభించిన సంవత్సేరం 

1948-49 లో సెన్ఫూూల్డ్ తరగతులకు 89 
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1980-81 నుంచి నెలసరి ఆదాయం రు, 750|- లు ఉన్న వారు 

కూడా ఉపకారవేతనం పొందడానికి అగు లే, 

3. బాలికా వసతి గృహాలు (గ) Hostels) 
ఊన్న గృహ సౌకర్యాలు వి స్తృృతపరచినా వసతి గృ హోలను 

ఏర్పరచడానికి రాహ్త్రాలక్షు, శకేందపాలిత [పాంతాలకు శేందం ఆర్థిక 

సహాయం అంది స్తున్న ది. పెను కూల్డ్ కులాలు, పెశ్యూూల్డ “తగల 

బాలికలకు ఉపయోగపడే ఈ కార్య, కమాానికి 6 వ పంచవర్ష ప్రణాళికలో 

18 కోటు మంజూరుచేశారు. ఇందులో 1981-82 వ సంవత్సరానికి 

. 2.1 కోలు కేటాయించడం జరిగింది, 

4. పరికోధన, శిక్షణ (Research and Training) 
పెశూల్డ్ కులాల అర్థిక, విద్యాభివృద్ధి కీ, వివిధ కార్యక్రమా 

లను రూపొందించడం, . అవులుపరచడం అయిన కార్యక్రమాల 

అమలును పర్యావలోకనం చేయడం వంటి పరిశోధనలను (Studies) 

నిర్వ రించే సంస్థలకు మొత్తం దానికి కావలసిన ధన సహాయాన్ని 

కేంద్ర పభుత్వం అంది స్తున్నది. అయితే ఎక్కువగా ఈ స్టడీ వారి 
ఆర్థిక సమస్యలవై కేంద్కరించ బడి ఉంటుంది. సంబంధిత శాఖ రెసెర్చ్ 

5 డే (జక కమిటీ అటువంటి పరిశోధనా శేంచాలకు (గాంట్లను ఇచ్చే 

విషయాన్ని నిర్ణ యి స్తుంది. ఆటువంటి సంస్థలకు 1981-82 లో ఇవ్వ 
తలపెట్టిన దూ, 25 లతలలో రూ. 5,69,000 లు ఆర్థిక స సహాయం 

అందించడం జకిగింది, 

ఎగ్ ఏ) ట్స్ rn ( | ౦. బుక్ బ్యాంకు స్కము [| Bank Scheme] 
_ రాష్ట్రాలలో, రాష్ట్రం (5t2t8) మద్దతులేక బాధపడే షెడ్యూల్డ్ 

కులాల, పెశ్యూల్ల వగల చె ద్య, ఇంజసిరింగు dS పలక సం అచ్చు 
జ వస్త కాలను అందించే క్షీ సె మును శేందం (పపె సచెటింది 

లు 
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6. వె్ళటిక్ పూర్వ విస్యలలో ఉపకార వేతనాలు 

(Pre-Matric Scholarship) 
1977-78 లో ప్రారంభమైన నీ ములో దుర్భర వృత్తులను 

{unclean occupation) చేవ స్క వెంజర్ల వంటివారి వపీల్లలకు 

6వ తరగతి నుంచి, 10 వ తరగతి వరకు ఒక్కా విద్యార్థికి ఒక్కా నెలకు 

రు. 145 లు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. 1981 - 89లో ఈ స్కీము 

అమలుకు, రాష్ట్ర (ప్రభుత్వాలకు రూ. 48.79 లతలు మంజూరు 

చేయడం జరిగింది. 6 వ పంచవర్ష (ప్రణాళికలో రూ. రి కోట్లు మంజూరు 

చేశారు, 

"పెడవూ న్ కంతాల అభివృద్దికి బృహ క్త తర (ఎలాఖిక 

(Strategt for development of Scheduled Castes)... 

సెగన్ఫూల్డ్ కులాల త్వరిత అభి వృద్ధికిగాను, క్రి” అంశాల 

[1పణాళికను వేయడం జంగింది, - 

1) రాష్ట్రాల శకేంద మం కిత్వళాఖల సృపల్ కాంపోనెంట్ 

11) రాహై)లలో EN సూరీ క కులాల అభివృద్దికి స్పెషల్ కాంపో 

నెంట్ స్తానులకు (ప్రత్యేక శేంవ సహాయం. 

111) రాష్ట్రాలలో "పెశ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ది కార్పొ రేషన్లు 

ఏర్పరచడం, 

ఈ స్పెషల్ “కాంపొనంట్ పనులలో సామాన్య అభివృద్ధి 

రంగంలో న్కీములలో నీది పె.థ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్దికి ఎక్కువగ 

దోహాదపడుతుందన్న దాసిని గు ర్రించడం, కౌ న్ని షె కూల్డ్ కులాల 

కుబుంచాలను మెరుగుపరచడానికి టాగ్జెట్ పెట్టుకోవడం, ఇందులో 

(పథాన భ్యేయమేమం ఓ వాచి రాబడిని ఉంచడం వారి అభివృద్ధికీ 

. సాంఘీక, విద్యారంగాలలో కూడా దోహాదపరచడం. 
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పోటు రూపాయలు 

6వ పంచనర [పణాళికలో మొతం కేటాయింపు 46,831.80 
యిం — 0 

6వ పంచవర్ష [పణాళికలో 'స్పవల్ కాంపోజ్ నెంట్ 

ప్లాను కేటాయింపు . 481.91 

2 (పత్యేక కేల్యద సహాయుం 

[Special Central Assistance] _ 
స్పెషల్ కాంపోనెంట్ ప్లానులను, సెశ్యూల్డ్ కులాల సం వేమూం 

సం చేపట్టిన రాష్ట్రాలకు (వల్యేక "కేంద సహాయం లభి స్తున్నది. 

పెశ్యూల్డ్ కులాల జనాభా, వెనుకబడినతనం, వారి సంవేమానికి 

రాష్ట్ర (పభుత్యాలు, కేం దపాలిత [పాంతాలు చేస్తున్న కృృమీమిోద 

g* 

ఆధారపడి రాస్టా/లకు (పట్యేక కేంద సహాయం అంద చేయబడుతున్న దె. 

ఈ సహాయాన్ని రాష్ట్రాలు, శేందపాలిత పాంకాలు, సెడ్యూల్డ్ 

కులాల ఆర్ధ కాభ్యున్న తి పెంపొం బెరీతిలో రకరకాల కార్య కమాల_కె 

ఖర్చు పెట్టాలి. | 
(రూపాయలు కోట్లలో) 

సంవత్సరం నాష్ట్రపుణాళిక 5.6.9. . శాతం ప్రశ్వేక 
కేటాయింపు శేటాయింవు .. కేం (దూ 

సహాయం 

1979-80 596708 ౨4054 408 500 
1980-81 7146021 54784 707 100.00 
1981-82 8,229 81 680.76 69 110.00 

సెడ్యూల్ కులాల అభివాది కార్పోరేషన్లు ల అణ. రక . 
(Scheduled Castes Development Corporations) 

పెడ్యూళ్త్డ కులాల ఆర్థీక అభివృద్ధికిగాను, 'పెడ్య్యూల్హ కులాల 
అభివృద్ధి (కార్యక్రమం) కార్పొ రేమన్లు అర్థిక సంస్థలకు, ఘెడూ ల్ల 
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కులాలకు మధ్య నుద్యవ క ర్హిత్వం వహి స్తుంది. .ఏటిని దలకొల్పడానికిగాను 

49 : 51 నిష్ప తిలో కేంద (పభుత్వం చేర్ క్యాపిటల్ కుగాను రాష్ట్రా 

లకు గాంట్లను ఇ స్తున్నది... ఇవి |? రాష్ట్రాలలో ఉన్నాయి, ఆయా. 

కుటుంబాలకు యార్జి నల్ మనీ బుణసహాయం (Marginal Money (| 

Loars Assistance) కూడా కార్చో నేవన్ అంది స్తున్నది. ఈ 

కార్బో రేవన్లు ఇప్పుడు రూ॥ 12,000 కోట్లు వరకు మార్టినల్ మనీ రుణ 

సహాయం చేయగలరు. 

ఈ కార్పొరేషన్లకు (గాంట్లు. 

(రూపాయలు లక్షలలో) - 

సంవత్సరం రాష్ట్ర) (పభుత్వ వాటా కేందం విడుదలచేసింది. 

1978-79 170.55 50.00 

1979—80 708.16 1.224,00 
1980-81 1,408.00 1,800.97 

1981-82 1867.56 1,882.87 

షెడ్యూల్డ్ తెగల అభివృద్ధి [Tribal Development) 
రివ పంచవర్ష [ప్రణాళికలో సెశ్యూల్డ్ తెగల అభివృద్ధి ఒక 

న. త్ర వ్యూహోన్ని (stategy) రూపొందించడం జరిగింది. ఈ వ్యూహం 

(వకారం 50 శాతం కంకు ఎక్కువమంది పె.చూ స్టిల్ తెగల జనాభా 

ఉన్న [1పాంతాలను వేరుచేసి వాట్అభివృద్ధిక ఉప (పణాళికలను(11102] 

Sub-Plans) వేయడం జిగింది. పె.ళ్య్యూల్డ్ “తెగల ఉప ప్రణాళిక 

శాల భ్యాయం, 

బో అక్ష తక్కిన (పాంతాల అభివృద్ది స్యా స్తాయికీ షె క్య్యూల్త తెగల ల (ప్రాంతాల 

అభివృద్ధిని సాధించడం, 

2 పె సెక్యూర్డ్ "వగల సముదాయాల 'సణాత్మక జీవితాన్ని. మెరుగు 

పరచాలి. 
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న్ వ పంచవర్ష (పణాళిక [పత్వేక శేంద సహాయం రూ. 120. 
ప, యాలో 

కోట్లు 6 వ పంచవర్ష (ప్రణాళికలో పత్యేక శేం్మద సపోయం కేటొ 
'యింవు రూ. 470 కొట్లు, 

ఈ కై) బల్ సబ్ ప్లానులను అమలుప పరిచే 19 రాష్ట్రాలు శీంద 

పాలిత |పాంతాలలోనూ 180 సమ్మగ పెశ్య్యూల్హ్ల ₹ తెగల అభివృద్ధి 

(పా జెప్టలను, (Integrated Tribal Development Projects} 

ఏర్పాటుచేశారు. 

ట్రైబల్ రిసెర్చి ఇన్స్టిట్యూట్ 

(Tribal Research Institutes) 
సెశ్యూర్డ్ "తెగల హాశోధన,' శికుణా సంస్థలను అం|ధపదేశ్ , 

అస్సామ్, బీహార్, గుజరాత్, కేరళ, మధ్య హజేశ్, మహారాష్ట్ర)? 

ఒరిస్సా, రాజస్థాన్, ఉ త్రరపదేశి, పశ్చిమబెంగాల్లలో ఉన్నాయి. 

సిబ్బంది శిక్షణ, ఉషపణాళికలను (Tribal Sub Plans) రూహౌెందిం 

చడం వాటి అమలుతీరు "మొదలైన విషయాలవై అన్వేపణవేసి గిరిజ 
నాభివృద్ధికి ఎంతో దోహదపరు స్తున్నాయి. 

వెనుకబడిన వర్గాలవారి సంక వుం 

మన దేశంలో. షెడ్యూల్డు. కులాలు, సెశ్యూల్లు “తెగలు 

మాతమే కాకుండా సాంఘిక, ఆర్థిక రంగాలలో వెనుకబడిన వర్షాలు 

అనేకం ఉన్నాయి. రాజ్యాంగంలోని లీ40 వ (పక రణం [(పకారం 1958 

వ సంవత్సరంలోనే కాకా సాహెబ్ కాలేకర్. (Kaka Saheb 

Kalekar) అధ్వర్యంలో వ లిస్టు తయారుచేయడానికి కమీషను 

ఏర్పాబు చేయడం జరిగింది. కాని పెద్ద [ప్రయోజనం లేకపోయింది. 

వెనుక బడిన వర్ణాలుగా గురించడానికి సాంఘీక, ఆర్థిక విద్యా 

రంగాలలో _ వెనుక బడినతన మే కాకుండా ఈ పరిస్థితి ఏకంగా' ఒక 
సాంఘక సమూహంలో వంశ పారంపర్యంగా "నెనుకబడి. ఉండాలి. 
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1967 లో సాంఘీక సంశేమ శాఖలో నెనుకొబడిన తరగతుల 

సంవేమాని ఒక డశెకర్ - జనరల్ను నియమించడం కూడా 
చా £ 

నెనుక బడిన తరగతులవారి సండేముంకోసం సర్వెంట్స్ ఆఫ్ 

ఇండియన్ సొైట్కీ పూనా; ఆలిండియా బాక్వర్ష్ క్లాసెస్, ఢిల్లీ 
వంటి స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు కూడా కృమిచే స సన్నాయి. 

కేంద్రీయ విద్యాలయాలలో విద్యనభ్యసిం చే తగిన తక్కువ 

రాబడివన్దాల నారిపిల్లలకు 17 1/2 . ప్రతిభా ఉపకారవేతనాలు ఇవ్వడం 

జరుగుతో ౦ది. కొన్ని పన్నిక్ పాఠశాలలు తెగికన్న వెనుకబడిన 

తరగతుల విద్యార్థులకు కూడా ఉపకారవేతనాలు ఇ స్తున్నాయి. 

"మొదటి 18 సంవత్సరాల (ప్రణాళికా కాలంలో రూ, 27 § రో ట్లు 

"వెనుక బడిన పర్షాలవై వెచ్చించడం జరిగింది. 

ఏ. పీ. మండల్ అధ్వర్యంలో రెండవ, వెనుకబడిన వర్ణాల 

నకమోాపషను' తన నివేదికను డిసెంబరు కి1, 1980 లో శేంద ప్రభుత్వానికి 

సమర్పించడం జరిగింది. కాని చానివై (పభుత్వాలు ఏ రకమైన చర్య 

ఇంతవరకు తీసుకో లేదు. 

కేం; ద ప్రభుత్యం ఇంకా వెనుక బడిన తరగతులవారి సంవ్నేమంపె 

చప్పుకోదగినంతగా శేందీకరణ. చేయ లేదు. డేశస్తాయిలో ఈ 

తరగతుల గురి రింవునుకూడా శేందం తెలియజేయ లేదు. 

(ప్రస్తుతానికి ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రం వెనుకబడినవారి సంక్నే 

మాన్ని చేపబుతున్న ది. 

ఆం|ధ(హదేశ్ లో ఏరి సంకేమానికి చే పళ్లే కొన్ని కార్యక్రమా 
లను ఈ కింద పొందుపరచడం జరిగింది. 

క్షే రాష్ట్ర (పభుత్వ సస్వీసులలో ౨5 శాతం ఉద్యోగాలు "వెనుకబడిన 

తరగతులకు "కేటాయించడ మెంది. 

2 అన్ని రాష్ట్ర (పభుత్వ విద్యాలయాలలో ను, వీక్ష గ్రా సంస్థలలోను, 

28 " శాతం సీట్లను వెనుకబడిన తరగతులకు శేటాయించడే మైంది, 



తీ. 

4. 
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నెనుక బడినతిరగతుల అక్థి కాభివృద్దికోసం అభివృద్ధి కార్పొ రేషన్ ను 
కూడా నెలకొల్పింది, 

అర్హత కలిగిన ఏద్యాస్థలకు విద్యాలయాలలో ఉచిత విద్యాబోధన 
ఉచిత భో జనవసతి సౌకర్యాలు కల్పించడం జరుగుతోంది. 

షెడ్యూల్ కులాలకు, 'పెడ్య్యూల్ జాతులకు 
భారత రాజ్యాంగం ఇ ప్పిన భదతలు 

॥ రాజ్యాంగంలో 17 వ ఆర్ట్ కల్ [పకారం అస్ప లళ్యేతే రద్దుచేయడ 

మైంది. అస్ప ఎ్ర్యేతేను పాటించడం నిసేధించారు. 

రాజ్యాంగంలో 45 వ ఆర్టికల్ [పకారం వారి అర్థిక విద్యాసంబంధ 
మైన . అవసరాలను (పోత్సహించాలి. అంతేకాకుండా. వారికి 
సాంఘీక న్యాయం జరిగేటట్టు రతుణ కల్పించడం జరిగింది. 
రాజ్యాంగంలో 25 వ ఆర్టికల్ (పకారం హిందూ బేవాలయాలు. 
అన్ని హిందూ చేవాలయాల చట్టం (ప్రకారం హిందువులందరికి 
(పవేశం కల్పించాలి. . 

ఆర్టికల్ 15 [పకారం దుకాణాలలోను, హోటల్లోను, ఇతర 
₹న్లారెంట్ లలోను (పజా వినోద సలాలలోను అందరకి నెలకొల్పే 

© 
_నూతుల వాడకం విషయాలను శోటువుల "వాడక విషయంలోను 
స్నానఘట్టం వాడక విషయంలోను (పవేశించడానికి లేదా అనుభ 
వించడానికి వారికి వ రకమైన అంతరాయం ేకుండా చేయడ మంది. 

ఆర్థకల్లు 19 (5) (పకారం పెణ్యూల్ "తెగలకు హక్కు_లు, ఆస్థి 
పాసులు రశ్నీస్తూ శాసనం చేశారు. 

ఆర్హికల్ లు 16, 885 [పకారం (పభుత్వ సక్వీసులలో వె వారినుంచి 
తగినంత (ప్రాతినిద్యం లేనప్పుడు వారికి కోన్ని ఉద్యోగాలు రిజర్వు 
చేశారు, 

. ఆదిక ప అకు. « న్ ల్లు 29 (పకారం రాష్ట్రాల చేదా రాష్ట్ర నిధులతో వడికి 

స్తున్న పద్యాసంస్థలలో (ప్రవేశం తిరస్క-రించడాన్ని నిశేధించడం 
జరిగింది,. - [ 
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8, ఆర్థి కల్లు 480, శితి2 ల (పకారం లోక్ సభలోని రాష్ట్ర విధాన 

సభలలో ని 25 జనవరి 1980 వరకు ప్రత్యేక ప్రాతినిధ్యం కల్పించడ 

మెంది, 

9. అక్జి కల్లు 164, 888 ల (పకారం ర్ వ 'పుడ్యూల్ [పకారం. 

షెడ్యూల్ “తెగల సలహో మండలులను, (పత్యేక శాఖలను అన్ని 

రాష్ట్రాలలోను నెలకి ల్పాలని చెప్పడ మైంది, శకేందంలో చారి 

సం వెనూన్ని (పోత్సహించడానికి, వారి అవసరాలను తీర్చడానికి 

ఒక (పత్యేక అధికారిని నియమించడం జరిగింది. 

10. ఆర్టికల్ లు ౨4, 5వ, 6వ మెను కాల్ల (పకారం షెడ్యూల్డ్ కులాల 

అయా ల్ల తెగలకు (పత్యేక | | పాంతాలను నిర్ణ యింవారు, 

1976, పౌరహక్కుల రక్షణ చట్టం 
(The Protection of Civil Rights Act 1976) 

1955 అస్పృశ్యతా చట్టం (1955, Untouchbility Act) ను 
1976 లో సవరించి 1976, పౌరహక్కుల రక్షణా చట్టం (The 

Protection of Civil Rights Act, 19/6) గా తిరగి నామకరణం 

చేయడ మైంది. అస్పృశ్యతను ఇది పాటిస్తున్న వారిని కఠిన శిత. విధించ 

దానికి ఈ చట్టం నవంబరు 1976 నుంచి అవులులోకి వచ్చింది. 

రాజ్యాంగం (ఉ5వ సవరణ) బిబ్లు, 1980 (Constitution 

(45 th Amendment) Bill 1980) 1930 జనవరి 25 లో పాస్ 

శేయడ మెంది, 25-1-1980 నుంచి అమలులోనికి వ స్తుంది. ఆర్టికల్ 

ఫీకి& |పకారం ఏ0 సంవత్సరాలు అనేదానిని, 40 సంవత్సరాలుగా 

మార్పొాలని సవవంచత మైంది, 



లో | ట్ర చ అజ అబి | భారత దబశంలా సంఫు సంషెవు ఆవల 

మన బేశంలో సమస్యలు, నెవాద్ధలు పూర్వం నుంచి ఆన్నారు* 

చ్ ఆ 
ళో అట్లా సంస్థలు కూడ ఉన్నాయి. . అయితే పూర్వం ఉమ్మడి కుటుం 

వాలు, [గావు పంచాయితీలు, మతపరమైన సంసలు, కులవ్యవస్థ - 

ఈ నసేవాకార్యాన్ని నిర్వహణ చే స్తుంజేవి. అయితే కాల్మకమేణా 
ఈ సంస్థలలో మార్చులువచ్చి బలహీనమైపోయాయి. అప్పుడు 
సేవార్టుల సమస్యలను, అవసరాలను. తీర్చటానికి సంఘం ముందంజ 
వేయవలసి వచ్చింది. = 

మనము ఈ పాఠ్యాంశంలో ముఖ్యంగా. మూడు పదాలను 

అవగాహాన చేసుకోవలసి ఉంది. 

సేవా కార్యం (Social Service) 

ఏ, సాంఘీక సేవా కార్యాలు (Social Services) 

కి. సాంఘీక సండేము సేవా కార్యం (Social Welfare 56071065) 

సాంఘిక సేవాకార్యం అంశే ఒక స్వచ్చంధ సేవా కార్యక ర 
ఆపదలోవున్న వ్య కిని జాలితో అదుకొంకే దానిని సాంఘిక చేవో 
కార్యం (Social Service) అంటారు, అతడు సహాయం చేయటానికి 
అతనికి ఏ విధమైన వృ త్రి పరిజ్ఞానం అవసరంలేదు. అతడుచేసిన సేవ 
మేక వైంనది. 

సాంఘిక సేవాకార్యం అంకు సంఘంలో బలహీనుతై న వర్షాల 
వారికి ప్రత్యేకంగా అందించే శీవాకార్యం. ఈ శేవా కార్య క్రమాలు 
నిర్గ క ంచటానికి అతసీకి లేదా ఆ సంస్థకు కొంత సమస్యో పరిజ్ఞానం 
అవసరం. ఈ సేవా కార్యం తుణిక మైందికొదు. ఈ (పత్యేక మైన చ్చీవూ 
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కార్యం అందించడంవల్ల _ నెనుకబడిన వరాలు, బలహీానవర్లాలు, 

సంభుంలోఉన్న బలై: న క వర్తాలతోను అభివృద్ధి చెందిన వర్ణాల స్థాయికి 

చేరుకో వటానికి పీలుక లుగుతుంది. 

మన ఛారత చేశంలో ముఖ్యంగా ఈ సాంఘీక సంకేమ చేవా 

కార్య|క్ర్షనాలను, (వభుత్వం. స్వచ ,0ద సేవా సంస్థలు నిర్వహ్ స్తున్న వి. 

స్వచ్చంధ సేవాసంస్థలు చేపడుతున్న సంతేమ సేవా కార్యాలను 

గురించి తరువాత అధ్యాయంలో సవివరంగా ఇవ్వడ మైంది. 

ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా (పభుత్వం చేపడుతున్న సంవేవు 

"సేవా కార్య కమా=లను ? గురించి చర్చిద్దాం. 

భారత చేశం సంవేము రా రాజ్యం. 'సంజేను రాజ్యంలో [(పజలందరూ 

నిస (పమూణంలో జీవితాన్ని గడిపే టట్టు చూడటమే సం మేమరాజ్య 

భావన. అందువల్ల మన (పభుత్వం. (పజలకు లాభదృస్ట్రితో కాకుండా 

సేవా సంకల్పంతో అనేక సాంఘీక సేవా 'కార్య[క మాలను, సాంఘిక 

సంశేమ సేవా కార్యాలను చేపట్టి తనకు సాధ్య మైనంతరీతిలో సహో. 

యాన్ని అంది స్తున్నది. 

సాంఘిక సంకే వం - రాజ్యాంగ ధేకయాలు 
తీరి వ [పకరణం (Article 38) రాజ్యాంగంలో దేశ (పజల జీవి 

తంలో సాంఘిక, అకు రాజకీయ రంగాలలో న్యాయం అంచేటట్టు 

ఒక సాంఘిక వ్యవస్థ (5 Social Order) ని [పజల సంమెమం కోసం 

సొధించాలని సల్రియ చే సున్నది. 

Article 38 of the Constitution affirms that “The 
State shall strive to promcie the Welfare of the people 
by securing and protecting effectively as it may provide 
a social order in which justice, social, economic, politi 
cal shall inform all the Institutions of the national life.” 

సాంఘిక సంశ్నేమానికి సంబంధించిన ఇతర ఏర్పాట్లు 

(Promisions) ఈ కింద ఇవ్వడం జరిగింది, 

217) 
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1. సామాన్య సాంఘిక సంక్షై మానికి సంబంధించిన 
ఏర్పాట్ల 

[Provisions Relating to general Social Welfare} 
(1) (ప్రాథమిక హక్కు-లు (Fundamental Rights) 

2. సమాన న్యాయం (Equa! ity before Law} 

0. అస్ప ప్రీతా నిర్మూలనం (Abolition of Untoucha- 

bility) 

6 మనుమ్యుల వ్యాపారం, నిర్భంధ [శమల నిషేధం. 

(Prohibition of trafficin human being and 
forced labour) 

(41 ఆబేశక స సూతాలు (Directive Principles of the State 

ఉం ల 

(పజల సం జేమాన్ని (ప్రోత్సహించటానికి ప్రభుత్వం 
లేడా 

రాజ్యం ఒక సాంఘీక వ్యవస్థను నాధించటం. 

b. పెశ్యూల్డ్ కులాల, పె.శ్యూల్హ “తెగల, ఇతర: బలహీన 

వర్హాల విద్యా, ఆర్థి క అవసరాలను తీర్చటం. 

0. హాషకౌహోరం, జీవన పమాణాల స్థాయిని "వెంచి (వజూ 
రోగ్యాన్ని మెరుగుపరచటం రాజ్యం క రృవ్యం. 

Il. పిల్లలకోసం చెసిన ఏర్పాట్లు. స్ 
(Provisions relating to Children} 
(1) కులు మత భేదాలు, త్రీ వురుష భేదాలు, [పాంతీయ 

విభేదాల [(పాతిపదిక నై వ్యత్యాసాన్ని చూపటం నిపే.ధిం 

చట మైనది, 

(ti) (8) ఆడ, మగ కార్మికుల ఆరోగ్యం జలం, పీల్లల దిరువయస్సు 
లకు ఏరకమైన హాని క లుగకుం జేటట్టు వారికి సరిపడని 
వ్యక్తు కులలో వారిని నియమించకూడదని + రాజ్యం తన ఆచేశక 

సూూళాలలా నిన్ధేశి స స్తున్నది, 
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(6) చాలురకు, యువకులకు. నైతికంగా ఎవరూ తమస్వార్థానికి 

ఉపయోగించుకో కుండా చూడటం, 

(111) బాలురకు, ఉచిత, నిర్భంధ ఏిద్యా ఏర్పాట్లు చేయటం. 

111. పిల కోసం చేసిన ఏర్పాట్లు 
గ్త్ _ 0 
(Provisions Relating 10 Women) 

(1) (a) మతం, కులం, లింగ భేదం లేక పుటిన (పజేశాల (పాతిపదిక 

మోద వ్యత్యాసం చూపేటాన్ని నిపే,ధించటం, 

(0) ఉవాధికల్పనా విషయాలలో సమా న అవకాశాలు 

కల్పించటం. 

(0) మనుష్యులతో వ్యాపారం, వెట్టిచాకిరీ నిషేధించటం. 

(11 (2) వ రకమైన జీవితాన్ని గడపటానిశై నా పుకుములక్కు స్రీలకు 

సమాచహక్కు-. కల్పించటం. 

(0) పనికితగ్గ వేతనాన్ని స్రీ వుకుషులకు ఇవ్వటం. 

(0) అర్థిక అవసరాలకు లొంగిపోయి తమకు సరిపడని పనులలో. 

త పురుషులు తక్కువ వయస్సుగల బాలురు చేరటాని 

బిపేధించటం. | 

(a) నె తికంగాగాసి ఇంకోరకంగాని బాల్యాన్ని యవ్వనాన్ని 

ఎవరి స్వలాభా నికి దుర్వినియోగం చేయకుండా కాపాడటం. 

(111) న్యాయమైన రీతిలో మానవతా దృష్టికీ త్యా పని పరిస్థితులను 

కల్పించటం, వూతా శిశు సంవేమం (Maternity Relief) 

17. సాంఫిక రక్షణకై చేసిన ఏర్పాట్లు 

(Provisions Relatizy io Socia Defence) 
చెట్లిచాకిరీని, మనుష్యు ఆతి” వ్యాపారాన్ని నిషేధించటం, 

అ . 

V. వికలొంగులకం సంబంధించిన ఏర్పాట్లం 

(Provisions Relating to Disabled) 
పనిచేసే హక్కు-, విద్యాహక్కు కొన్ని శేసులలో (పభుత్వ 

సహాయం పొందే హక్కు- (Right to Public Assistance) 
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VI. ౨ షేధానికి సంబంధించిన ఏర్వాట్లం 

(Provisions Re! ating to Prohibition) 
ఆరోగ్యానికి హోని కలిగించే వు చు పానీయాలను, మందులను, 

వె ద్న్శ సలహామాదతప్ప, వాడటం వె వెసి సీ ధానికి రాజ్యం (పయత్నం 

చేయటం. 

Vil. వృద్ద:ల కోసం చేసిన 

(Prsvisions Re:ating 10 Aged) 
రాజ్యం తనకున్న ఆర్థిక శక్తి, 

న ప్రర్వాట్టు 

వృద్ధి పరిమితులభో పనిచేయ 

టానికి, విద్య నభ్యసించటానికి [ప్రజా సహాయం పొందటానికి హక్కు. 
లను కల్పించాలి. 

కి సంబంథిఐబి కాసనాధికారాల 

& (Provisions relating to 
distribution [భాం powers on matters 
7802020120 Social Welfare) 
వీ జాపవీతాలలో అంకు కేంద జాబితాలోను, రాష్ట్రాల 

జాటతాలలోను, ఉమ్మడి జాబితా. (Concurrentlist) లలోను 

రకర కాల పొందుపత చబక్జా 

రాజ్యాంగంభో కల్పించిన అన్నివర్పాట్లకు. జఒజకరూపం 

జాతీయ భ్యయాలు సాధించటానికి పంచవర్ష వణాళిక భికలో 

ఆర్థిక అభివృద్దికి ఒక కార్యక్రమాన్ని చేర్చడ మైంది. 

సాంఘిక సంక్షేమ పరిధి (80008 8 Social Welfare) 
మన భారత ేశంలో సాంఘీక సంచ్నేమం పరిధిలో ఈ కింది 

సంత్నేమ కార్య [క్ర 'మాలన్నీ వేర్చడ మైంది. 

1. బాలల సంమేమం 

బి, యువజన సంశేమం . 

ఇవ్షటా 
os 
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మ్రల సంతేమం 

వ ఎద్దుల సంవేవుం 

వికలాంగుల సంకేమం 

సాంఘిక రతణ 

సాముదాయిక సంచ్నేవుం 

నిరాశ్రయుల పునరావాసం రగ రాలా బార 
1. వాలచాలికల సంచేవుం' 

చెశభవిష్యు త్తు శేపటిపొరులై న నేటి బాలలమోొాదనే ఆధారపడి 

ఉన్నది. బాలబాలికలకు అన్ని రంగాలలోను అభివృద్ధి చె చెంది మంచి 
ఫొరులబుగా రూపొండాలంళు సారికి అన్నిరకాల సదువాయాలు 

చేకూర్చనలసిన బాధ్యత (పభుత్యానికి ఎం కేనా నుంది. 

మన ేశంలో చేపడుతున్న రకరకాల బాలల సంతేము సేవా 

కార్యక్ర మాలను ముఖ్యంగా రెండు వద్దాలుగా ఏిభ జించవచ్చు. 

1. సంస్థాపరమైన "వా కార వ(కమాలు 

[Institutional Services] 

(1) ొండ్లింగ్ హోమ్స్ (Fondling Homes) 

(1) సిర్భాగ్యులై న బాలురకు గృహోలు . 

[Homes for Destitute Children] 

(111) టి. బి, రోగుల పిల్లలకు స్వల్ప కాలిక వసతి గృహాలు 

[Short Stay Homes for the Children of T, B. 
Patients Etc.,] 

(iv) ఫోస్టర్ నృహాలు (Foster Homes) 

(Vv) సెళ్ళి కాని తబ్దుల షీల్త లక గృహాలు 

[Homes for the Children of Unmarried Mothers] 

(¥1) నిర్భాగ్యు లై న పిల్ల లకు గృహాల, ₹ెసి డెస్టి యల్ పాఠ నొలలు 

[Homes and Residential Schools for the Destitute 
Children] 
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(vil) తిరుగుబోతుై న పిల్లలకు గృహాలు లేదా రాతి అశ్రయాలు 

[Homes or “Night Shelters for the Care of Vagrant 
Children] 

(vi భావోజే కాలలో కలతవాంది పిల్లలకు నివాస చికిత్సా 

"కేయ్యదాలు (Residential Treatment Centeres for 

Emotionally Disturbed Children) 

సంసైతర సేవా కార్యకవమాలు - 
[Non-Institutional Scrvices] 

(a) సాధారణ బాలుర కోసం 

(1) శిశు పాలనా గృహాలు (Creches), 

(పాథమిక పూర్వ పాఠశాలలు (Preprinary Schools) 

(11) పగటి రతుణ శేంచాలు (Day Care Centres) 

యి) చాల్యాడిలు (౨217726165) 

(Iv) అంగన్ వాడీల (Anganwadies) 

( Vv ) కి కియేషన్ హాబీ వే క్షబ్బులు 

[Recreation and Hobby Clubs] 
(౪1) గ్రంధాలయ సదుపాయాలు (Library Facilities) 

(Vi) సెలవుదిన గృహాలు (Holiday Homes) 
(11) పాఠశాల అరోగ్య సేవా కార్యక్రమాలు 

[School Health Service} 
(1X) బాలల మార్త దర్శక చికిత్స శేండాలు [Child guidance 

౨ 111105] 
(0) (పల్యేక రక్షణ అవసరమున్న బాలుర కోసం 

__ FChildren in need of Special Care] 
( 1 ) _ బుద్గిమాంద్యం ఉను పీలలకు పాఠశాలలు వక కోన అను 

[School for the Mentally Retarded Children] 
(11) వికలాంగులైన (గుడ్డి చెవిటి మొదలై న) పిల్లలకు నర్చరీలు: 

ప తేక పాఠ శాలలు. [ Nurseries and Schools for the 

Handicapped Children - the blind, the deaf etc..] 
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ఆడియో లజి శేందాలు, వినికిడి యం తాల తరగతులు 

[Audiology Centres and Hearieg Aid Class] 
అనాధ ద్ర్రీల పిల్ల లకు, వారి స్వంత గృహాలలో ఉం సే, వారికి 

ప్రత్యేక అలవెన్సులు [Allowances to Children of 

destitute women who are maintained 1 in their own 

Houses] 
అనాధ బాలుర, ఎడాప్టన్ నవా కార్య్మకమాలు. 

[Adoption Services for destitute Children] 
శిశువుల ఆరోగ్య శేం దాలు, శాలల ఆసుషతులు మొదలై నవి. 

[Infact Health Centers and Children’s Hospitals 
etc.,] 

యువజన సంక పుం (Youth Welfare) 
యవ్వనం(&ీ 6016561066 బాల్యానికి, కామారాని8(Adulthood) 

ఇ 

ర 

న్టదశ. ఈ కాలంలో సరిమయెనరీతిలో అతనిని మలిచినట్లయి తే 

న మంచి వయాజనుడుగా రూపవొందుతాడు. 

మనచేశంలో వయోజనులకోసం ఈ కింది కార్యాలను చేపడు 

న్నరు, 

)  (గామోణ పాంతాలలో సాముదాయిక అభివృద్ధి కార్య 

కమాల కింద యువజన మండలాలను నెలకొల్పటం, 

)  కళాశాలలలోను, విశ్వవిద్యాలయాలలోను సాంఘీక సేనా 

పథకాన్ని అములుపరచటం, 

y విద్యార్థి యువకులకు, విద్యేతర యువకులకు (Non- -student 

01) జిల్లాస్థాయిలో నెహూా యువక శేం[దాలను స్థాపించటం. 

) నేషనల్ గ్రాడ్యుయెట్ వోలంటకీ స్కీము 

[National Graduate Volunteer Scheme] 
) కళాశాలలలో ఎన్.సి.సి. 

N.C.C. [National Cadet Corps in Colleges] ౨. 
న్యవసాయ కళాసాలలలోను, విశ్వవిద్యాలయాలలోను యువ 

జన క్ష క్ష బ్బులు; సాముదాయిక అభివృద్ధి వ్యా కేంద్రాలు 
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3. వుహిఖా సంకైవుం [Women Welfare] 

భారత ేశంలో శ్రీల జనాభా కూడా ఛాలా ఎక్కు వగా 

ఉన్నది. పూర్వంనుంచి పరు సాంఘిక, ఆర్థిక రంగాలలో బాగా అణగ 

[దొక్కూ బడీ ఉన్నారు. అందువల్ల ప అభివృర్స్ పై (పభుత్వం ఎంతేనా 

(తద్ధ తీసుఫోవలసిన అవసరమున్నదది. 

మనదేశంలో మహీళా సంకేముం కోసం ఈ కింది సేవా కార్య 

[కమాలు చేపడుతున్నారు. 

1. శిక్షణ, ఉత్ప త్తి శేంచాలను (Training — —cum—Production 

Centers) ను నెలకొల్పటం. 

బి, [గామ సేవికలుగాను, చాల సేవికలుగాను, మంతసానులు గాను, 

ప్రాధమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయులుగాను రూ పొంచేరీతిలో ప్రల 

సంక్షీ_ప్ప విద్యాసౌక ర్యాలు (Condensed Courses) అందించటం 

లి, ఉద్యోగస్టులెన ప్రైలకు వసతి గృహాలు, 

మహిళా మండలాలను నెలకొల్పటం, 

అనాధ స్రీలకు శెసిజెన్షియల్ సంస్థలు, 
పేద్యస్త్రీలకు న్యాయ. సహాయం, 

య్రలకు సాంఘిక విద్యా శేందములు ఏర్పరచటం. గ్నopmnm! జ్ 

రి. సాంఘిక సంకేమ సంస్టలను నెలకొల్పటం. 

4. వృద్ధుల, బలహినుల సంకై వుం. 

(Services for the Aged and the Infirm) 

సాధారణంగా మనదేశంలో. వృద్దుల సం వెమాన్ని వారివారి 

కుటుంబాలే చూసుకొంటారు. అయితే అర్థిక కారణాలవల్ల నె నై తేనేమి. 

లేక బ్రతర సాంహీక కారణాలవల్ల నే తే నేమి వాకుకూడ సమస్యలకు గున 

అవుతున్నారు. వారికోసం ఈ కింది కార్యకమాలు వేసడుతున్నారు.. 

1. వృద్ధులకు ఆగాక సహాయం అందజేయటం, 

2, వృద్ధుల గృహాలను నడిపే స్వచ్చంద సేవాస సంస్థలకు ఆర్థిక సహాయం 

_అందచయటం. 
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5. వికలాంగుల సంక్షేమం. 
నిజానికి మనదేశంలో ఉన్న వికలాంగుల పరిస్థితులను, సమస్య 

లను సరిగా అవగాహన చేసుకోవటం జరగలేదు... హేరికి ఆ అన్నిరకాల 
అవకాశాలు కల్పి స్తే స నామాన్య [వదె జలవ లె వారుకూడ దేశానికి 

ఉప యోగవడగలరు, 

చున చేశంలో (పభుత్వం వికలాంగులకు ఈ కింది సంమేమ సేవా 

కారస్ట్మక్రమాలను నిర్భ రె రి స్తున్నది, 

(1) విద్యా సౌకర్యాలు కల్పించటం, 

{ 119 సంస్థలు, వసతిగ్భుహాలు నెలకొల్పటం. 

{ili ) సెల్లర్డ్ వర్కు-పావులు (Sheltered workshops) 

(1 y శిక్షణ, స్రనరావాసం 

(VV) కిక్రియెషన్ 

(Vi) ఆర్థిక సహాయం . 

సాంఘిక రక్షణ (ial Defence) 
చాలలనేరాలు, వ్యభిచారం (Immoral traffic among 

women) 'వెళ్ళికాని తల్లులు; శు వొటనం, వయోజన నేరస్థులు ఈ 

సాంఘిక సేవాకార్యక్రమాలు అంది స్తున్నారు. 

వడాకాజన నేరస్థులకు అంది స్తున్న సేవాకార్య(క్రమాలు :' 
(1 ) సంమేమ కార్యక్రమాలు కర్మాగారంలో చేపట్టటం, 

(11)  (పొబేపన్, చెరోల్ సదుపాయాలు (Probation and 

_ Parole Service) 
(11) శివొనంతేర రతణ, పునరావాస సౌకర్యాలు మొదలయినవి. 

[After Care and reh:ubilitation services etc,,] 

ఇాలనేర స్తులకు అందించబడుతున్న # సేవా కార్యక్రమాలు :; 

(i) చాలల కోర్టు ఏ [Juvemile Court] 

(1) రిమాండ్ గృహాలు [Remand Homes] 

(11) సర్ధి ఫెడ్ పాఠశాలలు [Certified Schools | 

౮) ప్రాబేమన్ వసతి గృహాలు [Probation Hostels] 
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నైతికంగా పతనమైన స్త్రీలకు సేవా కార్య[కమాలు : 

(1) . సి. తా. [517A] చట్టాన్ని అమలులో వెట్టటం 
రి © 

[Suppression of Immoral Trafficin Women and 

Girls Act, 1956] 

7. సాముదాయిక సంక్లే వం (Community Welfare) 
సాముదాయిక సంజషేమంలో గిరిజనులకు, పెశూ న్్ కులాలకు, 

క్ 

ద 
లః (గామోణు లకు, పట్టణవాసులక్రు రకరకాల [పతక కార్యక్రమాలను 

చేపడుతున్నారు. . 
సాముదాయిక మండలాల ఆధ్యర్యంలో వ్యవసాయం, పర్మిశ 

మలు, నార్మాపసారం [Communication |}, పశుసంవర్ల్ణక శాఖ, విద్య 

ఆరోగ్యం, సాంఘీక అభివృద్ది మొదలయిన అన్ని శేతాలలోను. అభి 

వృద్ది కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు. 

8. పునరావొన నాకర్యాలం కల్పించడం (2640110020) 

మన ఇరుగుపొరుగు దేశాలైన (శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ 
వంటి చేశాల నుంచి వచ్చే శరణాజ్ధులకు ఎన్నో రకాలుగా వునరావాన 

సౌకర్యాలు కల్పి స్తున్నారు. 

సాంఘిక సంచ్నేమం - (పభుత్వం 

_ పొళ్చాత్వుల పిపాలన నుంచి మనకు చాల కాలం తరవాత 
1947 వ సంవత్సరంలో స్వాతం(త్యం వచ్చింది. ఇది 1950 లో (పజాూ 

స్వామ్య గణతంత రాజ్యం | Sovereign Democratic Republic |} 

గా రూపొందింది. "చేశ పౌరులందరకూ. సాంఘిక. అర్థిక, రాజకీయ 
న్యాయం చేకూర్చటానికి, ఆలోచన, భావప్రకటన, నమ్మకం, ఇష్ట 

మొచ్చిన దేవుని కొలవడం వంటి అంశాలలో స్వాతంయత్యం ఇవ్వటానికె 

సమాన అవకాశాలు, (ప్రతిప త్తి కల్పించటానికి పొరులందరిలో సెాభా 
తృృత్వం చెంపొందింపచేయటానికి వాగ్గానం చేస్తూ, వ్యక్తి గారనాన్ని 

కాపాడటానికి దిశ ఐకమత్యాన్ని కాపాడటానికి ' హోమో ఇస్తూ ఒక 

సమగ్రమైన రాజ్యాంగాన్ని కూడ రూపొందించింది. 
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పిఫిన్న క కులాలతో, మతాలతో, సంస్కృతులతో, ఆచారాలతో, 

భాషలతో ఉన్న మన పాంచూ దేశం లో భిన్నత్వంలో వక కత్వగ (| [పతిం 

శరస స్తూ ఉంటుంది. భారత బేశవు. 647 మిలియన్ల జనాభా 1979 నాటి 3ికి | 

(ప్రజలు రకరకాల భాషలను మాట్లాడతారు. వారు (పపంచలోని 

(వముఖమైన మతాలన్ని టిని స్వీకరించిఉన్నారు. ఫి-ందూవముతం (82. .{ 

శాతము]. మహమ్ముదియ మతం | 11.2 శాతము], క) సృవ మతం 

(2. 6 శాతము]: విక్కి మతం (1. 9 శాతము], ౯ గౌ "ద్దమతేం (0. 7 శాతం | 

జై నమతం మొ॥. ఈ మతాల సుమారు 80 శాతం |పజలు ర్ లతశుల 

గ్రామాలలో నివసి స్తున్నారు. మిగతా వారు పట్టణాలలో నివసి స్తున్నారు. 

తికి శాతం మంది [శామికులు ఉన్నారు. పలా 72 శాతం మంది. 

వ్యవసాయ శామిసతే. 

1981 జనాభా లెక్క-ల [పకారం "దేశజనాభా 683,997,512 

మంది. య్రైలు క్రిలి.0 కోట్లు ఉండగా, పురుషులు వెఫ,4 వోట్లు ఉన్నారు. 

అంశు (పతీ 1000 మంది పురుషులకు లీఫ్ మంది శ్రీలు ఉన్నారు, 

అంశు 1971—81 దశాబ్దంలో 24.78 శాతం జనాభా పెరుగుదల 

కనిపించింది. 

భారత బేశానికి స్వాతం(త్యం వచ్చినప్పుడు, యుద్ధానంతరం 

ఉండే విధంగా చాలా. వెనుకబడిన అర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పడింది. కొన్నిలడుల 

మంది భారత - - పాకిస్తాన్ వల్లి నిరా|శయులయినారు. 1951లో 16.7 

శాతం మాతనే అకురాస్యులు., 42.6 శాతము. మంది పిల్లలు 

(పాథమిక జ్ఞ కసాయిలో తరగతులకు హోజరవుతుండేవారు. 1.2 మిలియన్లు 

అంచు 12 లక్షలమంది మాత్రమే ఉన్నత పాఠశాలలలో నమోదయి 

నారు. చాలిక ల విద్య బాగా అధమన్దాయిలో ఉండేవి. 1950-51 లో 

5,కిరి మిలియన్ల మంది మ్యతమే (పాథమిక స్థాయిలలొ ను, 0.538 

మిలియన్ల మంది [పాథమికోన్నత స్థాయిలలోను, 0.17 మిలియన్ల 

మంది ఉన్నతపాఠశాల స్థాయిలోను ఉన్నారు. నిరుద్యోగిత అసంపూర్ణ 

ఉద్యోగిత Under Employment], పోషకాహారం సరిగా శేకపోవటం 

[Mal-Nutrition వ్యాధులు, చేదరికం, చేశజనాభాలో అధిక భాగాన్ని 
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పేడిస్తూం డేవి. నె వైద్య సదుపాయాలు చాల కనిష్టద్థాయిలో ఉం డేవి. 

6,445 వుంది జనాభాకు ఒక డాక్ట్ర రు. ఉండేవాడు. 1,18,000 

హాస్పిటల్ పడకలు | Beds | మొ త్తంలో ఉండేవి. అంకే (పతి లక్ 

"మందికి లీ! పడక లుఉం డేవి. బేశంలో 9,609 ఆసుషతులు, డి స్పెన్సరీలు, 

మాత్రమే ఉండేవి, 

స్వాతం_త్యానంతరం, క్రమపద్ధతిలో దేశ (ప్రణాళిక లద్యారా 

_ అ$్థ కాభివృద్ధి, సాంఘిక న్యాయాలు “సాధించడం వై కేం; ద్రీకరించటం 
జవెగంది. 

మన ప్రభుత్వం రకరకాల సాంఘీక సంతెమ శ సనా కార్యక్రమా 

లను రకరకాల మంలిత్వశాఖల యం! తాంగంతో చేపడుతున్న ది. 

(పభుత్వం చేపడుతున్న రకరకాల సాంఘీక సంవ్నేమ సేవా కార్య(క్రమా 

లను ముఖ్యంగా ఆరు ముఖ్య భిగాలకింద తెలుసుకోవచ్చు. అవి ఏవవంకూ 

ప్రల సంచేము సేవా కార్య(క్రమూలు, బాలబాలికల సంవేవు సేవా 

శకార్య[క్రమాలు, అవ్యవస్థిత సమూాహోలకు (Maladjusted Groups} 

రకరకాల స్కీములు భౌతిక దై కల్యమున్న వారికి రకరకాల సేవా 

కార్యక్ర కమాల్య్క శాసనాలు. 

ప్రల సంవషేమం కోసం నెలకొల్పిన (పభుత్వ యం_తాంగంలో 

ముఖ్యంగా నాలుగు శాఖలున్నాయి. . 

(1 
(1) శ్రీలవె జాతీయ కమిటీ, 
pH | రింగ్ కమిటీ ఆఫ్ నేషనల్ కవిటీ ' 

(Steering Committee of the Nationol Committee} 
[111] శాఖాంతర సమన్వయ కవింటీ 

(Inter-—Department Co— Ordination Committee) 
[iv ] శ్రీ సం శమం అభివృద్ధి బ్యూరో. 

(Women Welfare and Development Beauro) 

te cue 
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నరకట్స నిషేధం 

1961, వరకట్న నిషేధ చట్టం (ప్రకారం వరకట్నం సమా గతించిన 

శేంద ఉదో్యోగులందరూ శివారు, లు. "కేరళ, హిమాచల్ పబేళ్ , 

తిమిళనాడు, ఆంధప బేశ్ లు శం[దం సలహాను పాటించగా ఒరిస్సా, 

బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్ , హర్యానా, పంజాబ్ , హిమాచల్ (పచక్. 

లలో దీనిని కాస్త స సవరించి అనుసరి స సున్నారు, శాఖాంతర సమన్వయ 

కమిటి దీని అమలులో తదితర అభివృద్ధికర మైన పనుల్లోను ఇతర కాళ్లి 

"లతో సం పదింవులు సమావేశాలు మొదలై నవిచేసి మహీళా సంశేమ 

సేవా కార్యక్రమాలు సరిగా అమలులో పెస్తేటట్టు వే స్తుంది. 

2. వయోజన వంహిళలకు పకార్యసంబండక 

. అక్ష రాస్యత 

వయోజన మహీళలకు 1975-76లో ఈ పధకాన్ని అమలులో 

పెట్టారు. ఆరోగ్యం, ఆహారం, పోషకాహారం, గృహనిర్యహణ, నిను 

౦౨౮౬ 
మొల 

రక్షణ, పాఠశాల విద్య, వృత్తి నైవుణ్యాలవై అనియత విద్యను 

(Non-Formah) ఇందులో అంది స్తున్నారు. 

3. వయోజనులైన. స్త్రలకు సం క్తి ప విద్యా శిక్షణలు 

(Condensed Courses of Education and Vocational 

Training for Adult Women) 
శేంద సాంఘిక సండేమ మండలి ఈ స్కీ-మును 1958 లో 

(ప్రారంభించి 1981 డిశంబరు 81 వ శేదీ నాటికి 5,597 కోర్సులను 

1,21,200 మంది (స్రీలకు (పాధమిక పాఠ శాల ఉపాధ్యాయులుగాను, 

చాలసేవికలుగాను, నర్చులుగాను, హా ల్ విజిటర్లుగాను, మంతేసానులు 

గాను (Midwives) కుటుంబ నియంత్రణ కార్యక ర ర లుగాను ఈ 

తిక్షణల ద్వారా రూపొంది స్తున్నారు. 

వహిళా వవంండలులు 

. వముహిళాముండలాల ద్యారా కొన్ని కార్యక్రమాలను నిర్గ న్న సిం 

చటంకోస ౦ దీనిని శేంద. సాంఘీక కసం మేవు బోర్డు C.S.W B. (పోత్స 
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హా స్తున్నది. 75 శాతం సంవేమ బోప్టు (C.5.W.B.) 25 శాతము 
మహేళామండలాలు ఈ వ్యయాన్ని భరిస్తాయి. శేంద్ర సంవేమబోర్జు 
(CS.WB.) క1-12-8 నాటికి 1981-82 సంవత్సరంలో 1,028 

కిం దాలను కలిగిడన్న £'75 మహీళాెముంుడలాలకు కిధ్.42 లీల 

రూపాయలను మంజూరు చేసింది. 
a 

చై పనిచేసే స్త్రీలకు వసకిగ్భహాలం 
పట్టణాలలోను, నగరాలలోను పనిచేసే (స్రీలకు, సరసమైన 

"రేట్లకు వసతి నొక కచ్య్యాలు కల్పించటానికి కేరద్ర సంవేమబోర్డు 

(C. 5. W. B. ) ఈ పధకాన్ని (పోత్సహించింది. ఈ రక్ష మైన వసతి 

గృహాలను నడిచే స్వచ్చంద సే వాసంస్ల స్థలో(౬. S.W.B. ) బోర్డు [గాంట్లన ను 

మంజూరుచే స్తుంది, 1972- 78 ల [పారంభమైన ఈ కార్యక్రమంలో 

1980-81 చివరకు, 16,408 త్రులిక సరిపజేవిధంగా 244 వసతిగృహాలు 

వెలిశాయి. 
yy , సరిహద్దు (సాంత ప్రాజెక్టులు (Border Area Projects) 

స్రీలకు, పిల్లలకు [గామాణ (పాంతాలలో (World Food 

Projects) [పపంచ ఆహార. (పా జెప్టలు ద్యారా అందించ బడనున్న 

సుశెము సేవా కార్యక మాల రీతిలో సరిహద్దు పాంతాలలో కూడ 

ఈ కార్య కమం [(పారంభించారు. 1981 - ప్ర లో 89 |పా 'జెక్టులు, 

485 శ్రీం దాలతో సిర్వహం చడ మైంది, 81-12-1991 నాటికి క్రి కొతి 
[వా శజెక్టులనుకూడ (పారంభించారు. డిశంబరు 1981 నాటికి న్ 
లతల రూపాయలు మంజూరు చేశారు, 

ంఫింత ఆరక కార్య స్రశకమాలం 

చిన్న ఉత్పాదన శేం[దాలకు శేంద సంకేమబోర్లు (౦. S.W.B. ) 
సహాయంచే స్తుంది. ఈ ఉత్ప శ్రి కేంద్రాలలో పనికావలసి4న్న స్రీలకు 
శిక్షణనిచ్చి, తరవాత పనిశల్పిసారు. డిసెంబరు 1981 వరకు, 2,06కి 
మదికి లాభం చేకూశేటట్లు 1981—82 సం॥లో 9క్రి&4 శేం_చాలకు 
సహాయం అందచేయడం జరి రెగింది. 
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ఇతర వంహిళా సంక్షే వు చర్యలం 

స్రీలకు సంబంధించిన అ నేక రకాల శాసనాపర మైన పరిపాలనా 

చర్యలను కూడ తీసుకోవడం జరిగింది. 1976 లో పాసుచేసిన సమాన 
పతిఫల చట్టం [Equal Remuneration Act, 1976] (ప్రకారం, త్ర 

పురుషులకు వేతనాలు సమానంగాను ఇవ్యవలసి ఉంది. ఉద్యోగం విష 

యంలో శ్రీ పురుషుల "లేడా ా లేకుండా సమానంగా చూడాలి. 

కర్మాగారాల చట్టం (సవరణ) 1976 (పకారం 80 మంది (స్త్రీలు బె 
పనిచేసే కరా రైగారాలలో ఒక క్సైషి. [Creche] కల్పించాలి. 

మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ యాక్ట్ 1961 1 [Maternity Benefits 

Act 1961] 1948 కార్మికుల రాష్ట్ర భీమా చట్టం పుధిలోకిరాని య్ 

లకు అవ కాశముండేటట్లు ఏపిల్ 1976 లో సవరించడ మెంది. 

వె వాహిక నియమాల సవరణ చట్టం, 1976 (Marriage 

Laws Amendment Act 1976) పాందూ వివాహా చట్టం 1955, 

(పత్యేక వివాహా చట్టం 1954 ల ద్యారా తన చిన్ననాట వెళ్ళిన కాదన 

టానికి బాలికకు హక్కు. ఇవ్వడ మైంది. 

శాలల సం గం చేమం : 

1970-71 లో పోపకాహార లోపాన్ని సరిదిద్దటానికి (పత్యేక 

పోషకాహార కార్యక్రమాన్ని (పభుత్వం చేపట్టింది. వెనుకబడిన 

(గామాలలోను, ఆటవిక [పాంతాలలోను, 1 లకు జనాఫా ఉండే పట్టణ 

(పాంతాలలోని మురికివాడలలోను 0-6 సం॥ల మధ్య వయస్సుగల 

వీల్ల లకో పాలిచ్చే తల్లులకు పోషకాహారం ఇవ్వడం అనుబంధంగా జరుగు 

తున్నది, చేశంలో 60,000 శేంద్రాలలో 80 లక్షలమంది దీనివల్ల 
లాభం పొందుతున్నారు. 

_ అంతేకాకుండా, సాంఘీక సంకేమ. మంత్రిత్వశాఖ 1970-71లో 
స్వచ్చంధ సేవా సంస్థలు నడుపుతున్న 'బాల్వాడి [Balwadies | ల 

. ద్వారా లి-రి సం॥ల మధ్య పిల్ల లకు, గర్భిణ త్రులకు, పాలిచ్చే తల్లులకు 
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అనుబంధ పోషకాహారాన్ని అంది స్తున్నది. సుమారు 2,29 లక్షల 

పీల్లలు 6,000 చాల్వాడిల ద్వారా లాభం పొందుతున్నారు. .. 

. 1976 మధ్య కాలంనుంచి [ప్రపంచ ఆహార (పా జెక్టులు (World 

Food : Project) 10 రాష్ట్రాలలో నిర్వహించ బడుతున్నది. ఈ 

(పాజెప్టలో సరియైన రకుణలేని తరగతులకు చెందిన పాఠశాలలు వెళ్ళ 

పిల్ల లకు (6 సం॥ లోపు), గర్భిణీ స్రీలకు, పాలిచ్చే తల్లులకు ఫపోవకా 

హోరం ఇస్తున్నారు. 1982 నాటికి. 20 లక్షలమందికి ఈ సహాయం. 

అందించాలన్నది దీని టాగ్టెట్, | 

"కేర్ (Cooperation for American Relief Everywhere) 

సహాయం ఆహోరరూపంలో 14 రాష్ట్రాలకు; 2 కేం దపాలిత ప్రాంతాలకు 

సూ(ాలుకి వెళ్ళ పిల్లలకు, సూలు వయస్సుకిరాని పిల్లలకు అంద 

జేస్తున్నారు. 

సమగ బాలల అభ్యాన్న తి కార్యక్రమాలు 

(Integrated Child Development Programme) 

ఈ స్కీములో 0-6 సం॥ల లోపు వీల్హలు,. తల్లులు, కాబోయే 

తల్లులకు పోషకాహారం అందించటం, వ్యాధినిరోధక చర్యలు చేపట్టటం 
(Immunization) ఆరోగ్యతనిఖీ, ఆరోగ్య విద్య, అనియత విద్య 

(Non-formal Education) కార్యక్ర మాలు చేపడుతున్నారు. రవ 

పంచవర్ష [ప్రణాళికలో దీనికి అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. 

పిల్లలకోసం చేపట్టిన ఇతర కార్యక్రమాలు 

అనాధ గాలబాలికలకు . ఆ[శయం కల్పించే స్వచ్చంద సేవా 

సంస్థలకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ద్యారా _సహాయం అందజేస్తున్నారు. 

1974-75 లో శేరద సాంఘిక సంవేమశాఖ (ప్రారంభించిన ఈ కార్య 
[క్రమానికి 1980-81 అంతానికి 47,599 పిల్లలకు లాభము చేకూ రేటట్లు 

971.38 లక్షల రూపాయలను ఇవ్వడం జరిగింది. 

శిశు పాలక గ్రహాలు (Creches) ను నిర్వహించే స్వచ్భంద దేవా. 

సంస్థలకు కేంద్ర. సంకేమళోర్డు (C.S.W.B.) (గాంట్లను ఇస్తున్నది. 



భారత 'జేశంలో సంఘ సంకేమశేవల నిర్వహణ £88 

1980-81 లో 1,09,950 మంది విల్లలకు లాభం చేకూశేటట్లు 4890 
(కెపిలను నెలకొల్పారు. : 

సెలవ్రుదిన శిబిరాలు (Holiday Camps) 

వీల్ల లకోసం సెలవుదిన శిబిరాలను 1958 లో [పారంభించటం 

జరిగింది. తక్కువరాబడి ఉన్న కుటుంబాల పిల్లలకు అటువంటి శిబిరాలను 

నిర్వహించే స్వచ్చంధ శే సేవా సంస్ల లకు 1981-62 లో లతల రూపాయలను 

శేంద సం మేమబోర్డు (C.S.W.B.) మంజూరు చేసినది, దీనిని 1958లో 
(పారంభించారు, 

ఫోస్టర్ శేర్ హోమ్స్ (Foster Care Homes) 
రు | 

విడాకులు, దీ ర్చ కాలిక వ్యాధులు, వదిలివేయటం (desertion) 
జై లుతివు లేక చావు - కారణాలవల్ల తన్లిదరడులకు దూరమయిన 

వీల్ల లకు ఈ గృహోలలో రకుణకల్సి సారు, ఏటిలో 1 మదాసులోనుః 

ఇ బొంచాయిలోను స్వచ్చంద సేవా సంస్థల అధ్వర్యవంలా నడుపు 

తున్నారు, 

నేషనల్ ఇన్! స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కో_ఆపరేపన్ అండ్ చ ల్ 
a రవి 

డెవలప్మెంట్ (National Institute of Public Cooperation 

and Child Development) 

ఢిల్లీ నగరంలో ఉన్న ఈ ఇన్ స్టిట్యూట్ పరికోధన, కార్య 
కమాల పర్యాలోచ నము, (Evaluation) ధిక్షోణా = స్వచ్చంద చర్య; 

చ్పిన్చు అభివృద్ధి విషయములలో చేపడుతుంది. 

ల్సిక్షణా కార్యక్రమాలు 

శేంద (పభుత్వం, స్థా సానికంగా పనిచే సేవారికోసం అశేక న్స్క్షణా 

కార్యాలను చేపట్టాయి, "961-62 లో బాల సేవికి శిక్షణా కార్య. 

(మాల చేపట్టారు" 1980-81లో అటువంటి శిక్షణా శేం[దాలు 

$6 ఉన్నాయి. ఈ కేందాలలో పాఠశాల పూర్వవిద్య (016-30100] 

Education), వినోద కార్యక్రమాలు (recreation), అరోగ్యం 

పోషకాహారం, సంఘసం కేమకృషపి. వంటి విషయాలపై శిక్షణనిస్తారు. 
ఉరీ, 
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పిల్ల లకోసం జాతీయ పథకం (National Policy for Children) 

_అగమ్ల 1974 లో, భారత | (పభుత్వం పిల్లలకోసం ఒక్ జాతీయ 

పధక తీర్మానాన్ని రూపొందించింది. ఈ తీర్మానం (పకారం పిల్లల 

కార్యక్రమాలను, ఏది ముందు చేపట్టాలి వది తరవాత చేపట్లాల నేది. 

నిశ్రశి స్తుంది. ఆ తీర్మానం పకారం డిసెంబరు L974 లో జాతీయ: 

బాలల మండలి (National Children’s Board) ను నెలకొల్పారు. 

దానికి అధ్యముడుగా _పధానమంి ఉంటారు. దీనికి అనుగుణంగా, 

హిమాచల్ పబేళ్ , చండీఘర్ లలో తప్ప, మిగతా అన్ని (ప్రాంతాల 

లోను రాష్ట్ర్రబోస్ణలను నెలకొల్పారు. 

అంతర్జాతీయ బాలల సంవత్సరం 

(International year of the Child) 

_ 1979 సంవత్సరాన్ని ఐక్య రాజ్య సమితి అంతర్జాతీయ జాలలా 

సంవత్సరంగా (పక టించింది. ఈ సంవత్సరంలో అ నేక “కార్య క్రమాలు 

చేపట్టారు.  సొమరాహిక రోగనిరోధక చర్యలను (Mass immuni- 

zation) చేపట్టడం జరిగింది. జాతీయ. బాలల నిధి (National 

Childrens Fund) (వవేశ వెట్టి  చాలల సంవ్నేమానికి పాటుపడే 

స్వచ్చంద స సనో సంస్థలకు సహాయపడటం జరుగుతున్నది. 

బాలల 'సంతేవముం - జాతీయ బహుమతులు 

బాలల సం వెమానికి పాటుపడే వ్య క్తులకు సంస్థలకు 1970 నుంచి 
బహువుతులు ఇవ్వడం జరుగుతున్న ది. వ్యక్తి కికి రూ. 20,000}- 

సంస్లకు 100,0౪0 లు బహుమతిగా లభి స్తుంది. 

సాంఘీక రతుణ. (Social Defer ce) 

సొంఘికంగా తప్పుదారిన నడిచేవారిళోసం (500121 Deviantsy 
నిరోధక, సరిచేసే (Correctional), పునరావాస కార్యక్రనూలను 
చేపడుతున్నారు. ఇందులో జైలులో ఉన్నవారి సంకేమం, బాలల 

నేరనిరోధకం, నియ్య తణ, ప్రొబేషన్, ఛితమాటన నియంత్రణ, సాంఘీక, 

నెతిక ఆ ఆరోగ్య కార్య[క్రమాలు చే పడుతున్నారు. 15 రాష్ట్రాలలోను, 
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2 కిం దపాలిత (పాంతాలలోను భికౌటన నిపే.ధ చట్లాలు (Anti 

Beggary తంట ఉన్నాయి. 
సెపే .ధము (Prohibition) 

రాజ్యాంగంలో ని 47 వ (ప్రకరణము (కారం మ తుపానీరకూ 

'అను, మందులను, ఇ డాక్టర్ల 'సలహోలమిోాదత ప్ప తీసుకోవడం | నిపే. ధించ 

శనికి (ప్రభుత్వానికి అధికారముంది. 

చేషనల్ ఇన్ సి సిబ్యాట్ ఆఫ్ సోషల్ డిఫెన్సు 

(National Institute of Social Defence) 

1961 లో స్థాపించిన సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కెవనల్ 

స్ సంస్థ 5 1-1-1975 లో నేపునల్ ఇన్ స్రిట్యూట్ ఆఫ్ సోపల్ 

ఫన్చుగా వునః నామకరణం చేయడం జరిగింది. చేశంలో చేపడుతున్న వి ర్ట 

సాంఘిక రతుణ కార్యక్రమాల (పమాణాన్ని, నాటి అభివృద్ధిని సమన్వ 

యాన్ని చే స్తుంది. 

వృస్దుల సంత్నేచుం (Welfare Services for the Aged) 
G | 

9 నాప్ట్రాల్యు 7 శం దపాలిత ([పాంకొలు, ఏ ఆధారంలేని 

స పో PET TE వృష్థులకు, ఆరక సహాయం అండి సున్నవి, వృద్దుల! సం (పత్యేక 

గృహాలు, వృద్ధ స్గులకు వారి స్వంత గృహోలలోనే సహాయం - (పభుత్వం 

స్వచ్చంద శవ సంస్థలు రెండూ చేస్తున్నవి. 

వికలాంగుల సం శమం 

(Welfare of the Physically Handicapped) 

వికలాంగుల సండేమానికి (పభుత్వం రకరకాల చర్యలు చేపడు 

తున్నది. 

ఉద్యోగాలలో ఏచేర్వెపన్ : 

సావు 6, సాపు D, శేంద్రప్రనక్య ఉద్యోగాలలో వికలాం 

లకు కి శాతం ఉద్యోగాలు రిజర్వు చేయడ మెంది. 
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అంధవాఠ శౌలలు ; 

"దేశంలో సుమారు 156 పాఠశాలలు, న్స్క్షణ్రా సంస్థలు అంధులు 

కోసం నెలకొల్పి ఉన్నాయి. డెహోకూన్లో ఉన్న నేషనల్ ఇన్ప్లి 
ట్యూట్ ఫర్ ది విజువల్లీ హోండికాప్డ్ (National Institute for 

the Visually Handicapped) సమ్మగమెన సేవా కార్యాలను నిర్వ 

హీ స్తున్నది. ఢిల్లీ, బొంబాయి: కలకతా, మృదాసులలో ఉన్న ఉపా 
ధ్యాయ నిక్షణా సంస్థలు సంవత్సరానికి 40 నుంచి 50 మంది టీచర్లను 

తయారు చే స్తున్నాయి. 

వొవిటివారు :- 

 వాదరాబాదు నగరంలో ఉన్న క్రనింగు సెంటర్ ఫర్ దొ 

అడల్ల్ డెఫ్ సంస్థ కుట్టుపనిలోను, వర్ "మెటల్ పనిలోను, ఎలకి కి/కల్ 

వై రగు పనిలోను, వడ్రంగి పనిలోను, ఫీట్లింగు, గ్యాసు వెల్లీంగు పనులా 

లోను శిక్షణ ని స్తున్నది. 

'వెంటల్లీ టాన్ (Mentally Retarded) 

ఢిల్లి నగరంలో ఎ మోడల్ స్కూల్ ఫర్ ది మెంటల్లీ డఫిసి 

యెంట్ చిల్లు (A Model School for the Mentally 

Deficient Children) నెలకొల్పారు. 6-15 సం॥ల మధ్య పిల్ల లకు 

ఈ పాఠశాల శితుణ ని స్తున్నది. 

కుంటివారు (Orthopaedically Handicapped) 

కలకతా నగరంలో నేవనల్ ఇన్ సి స ట్య్యూట్. ఫర్ ది అర్జోపీడి 

కల్లి హోండీకాస్ప్డ్ (National Institute for the Orthopaedi- 

cally Handicapped) అనే సంస్థను నెలకొల్పారు. ఈ ఇన్ ప్రై సి. 

ట్య్యూట్ లో పరిశోధన, శిక్షణలు వ్ర స్ట స్తుంటారు, 

ఇవిగాక, 1981 లో 8,900 మందికి ఉపకారవేతనాలు 114 విక 
లాంగుల సం తేవూన్ని మూసే స్వచ్చంధ: సంస్థలకు 112 లతల రూపా 

యల (గాంట్సు 17 ప్రత్యేక ఉపాధికల్పనా. “శీంజాల ఏర్పాటు, 50 

శాతం ఇంధనం ఖర్చు మోటారు వాహనాలు వాడే వికలాంగులకు, 
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బాగా పనిచేసిన వికలాంగులకు, మంచి యజమానులకు (ప్రభుత్వ బ బహు 

మతులు ఇ స్తున్నారు. 

అంతర్జాతీయ వికలాంగుల సంవత్సరంలో 1981 అ నేక కార్య 

[క్రమాలు వి స్తృతపరచడం, కొత్త కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. 

ఈ సందర్భంగా వికలాంగుల సమ్మగ విద్యకై శేంద్రప్రభుతం రాష్ట్రాల 

కిచ్చే 50 శాతం (గాంటును 100 శాతానికి మార్చింది. 

పెడ్యూల్డ్ కులాల, తెల సంషేముం : 

1971 జనాభ లెక్కల (పకారం, 22 శాతం మంది షెడ్యూల్డ్ 

కులాలు, జాతులు మన చేశ జనాభాలో ఉన్నారు. వీరికి రాజ్యాంగ 

పరంగా అనేక భ[దతలు కల్పించారు. 

అస్పృశ్యతా చట్టం : 

రాజ్యాంగంలోని. 17 వ (పకరణం [౩ | పకారం' అస్పృశ్యతను నిపే 

ధించడ మైంది. దీనిని ఆధారంగా చేసుకుని అస్పృశ్యతా చట్టం 1955 

[Untouchbility Act 1955] రూపొందింది. దీనిని 19 నవంబరు, 

1976 లో సవరించి తిరిగి [పెశుతున్ ఆఫ్ సివిల్ ట్స్ వక, 1976 

[Protection of Civil Rights Act 1976] గా రూపొందించారు. 

శాసనసభ, పార్ల మెంటులలో ప్రాతినిధ్యం : 

కీకి0, లీ32 [పకరణల |పకారం హెగ్యూల్లు కులాలు, తెగలకు 

పార్ల మెంటులోను, రాష్ట శాసనసభలలోను కొన్ని సీట్లు (పల్యేకిం 

బారు, స్థానిక సంసలలోకూడ అంచు (గామ పంచాయితీలలోను, 

మున్పిపాలిటీలలోనుకూడ ఈ సీట్ల ప్రక్యేకశ తను [Reservation of 

Seats | పాటి స్తున్నారు. 

ఉద్యోగాలలో రిజర్వేషన్ : 

లిలివ్ (పక రణం [పకారం కేంద (పభుత్వ, శాష్ట్ర (ప్రభుత్వాలు 

ఉద్యోగాలలో 15 శాతం సెనశ్యూల్లు కులాలకు ' 1/2 శాతం 
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సె. క,ల, సె, తె.ల (పాంతాల ప పరిపాలన : 

నా. , బీహార్ , గుజరాత్, హీమాచల్ పేక్, తనం 

లా న ఒర ంా Cc 
(వబేశ్ ం మహారాష్ట్ర], ఒరిస్సా; రాజజ్ఞాన న లలోని కొన్ని (వాం 3 

పెశ్యూలులో పెట్టారు, ఈ పట్టికలో పొందుపరచిన (పాంతాల అభి వ్య 

కార్యక లాపాల నివేది: కను, అయా కాష్ట్రాల గవర్నర్షు, 244 వ పకె ర 

(పకారం రాష్ట్రపతికి సమర్పించవలసి ఉన్నది. 

సె.,కు.ల షె, తె.ల కమాపషనను నియామకం : 

92 పకర పకా ది సభు శ్ వస్తాయా లీతిరి వ (పకరణం [పకారం ఉమం భ్యులతొ కేం స్థా 

పె..కు.ల పె. తెల కమాపను వర్పాబు వేయాలి. అందులో 

(పత్యేక అధికారిగా ( ఉంటారు. అతనినే కమోపషనర్ గా వ్యవహరి గ 2” 

ఇతడు దేశంలో సకు.ల మహపె.తెల _అత్యావారాలవై సిఫరా చ. 

స్ గ్ర 

i 

ఉంచుతూ, రజ ర్వెషన్లు, రాజ్యాంగ భ|దతలు సరిగా అమలు జ్ | 

న్నారో లేదోనని పరికోధి స్తుంటాడు, 

పార్లమెంటరీ కమిటీలు 

ఇప్పటికి భారతప్రభుత్వం, 1968, 1971, 1978, సంవత్సరాలుల 
మూడుసార్లు పార్ల మెంటకీ కమిటీలను వర్పాటుచేసి పె.,కు. ల షె. కో. 

“రాజ్యాంగ భి భ|దతచైె నిఘావేసి ఉంచుతున్న ది. 

రాష్ట్రాలలో సంకేమ శాఖలు 

రాష్ట్ర (పభుతా లు. శేందపాలిత (వాంతాలు, వం” 

ల పె..వె,ల అభివృద్ధి మం త్రీత్య శాఖలను ఏర్పరచి సె.కె. 

_పె,ఆ. ల సంషేవు కార్యాలను చేపడుతున్నాయి. 

కోచింగ నరాలు 

చు 

కః ంత శిత్షణనిసారు. ఈ సంస్థలను " “ప వోపూ పూర్వ నికణాశేదా ౬ 
(Pre-Examinations Coaching Centers) అంటారు, 
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ఉపకారవేతనాలు 

'మ్మటిక్ అనంతర, ముటిక్ పూర్వ విద్యలలో సె,కు, ల 

సె, తే ల విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలు ఇ ' స్తున్నారు. దీనిని 

1944-45 లో (పారంభించారు,. 

బూలి కా వసతిగ్భహోలు 

రాష్ట్ర పభుత్వాలు, శేందపాలిత (పాంతాలు బాలికా వసతి 

గృహాలను కొ త్తగా ఏర్పరచినాః ఉన్నవాటిని వి సృతపరచినా, నారికి 

ధనసహాయం శేంద్రంనుంచి లభి స్తుంది. 

షె. కు. ల అభివృద్ధి కార్పొ రేపన్లు 

సె.కు. ల అభివృద్ది కార్పొ రేవన్లు _సషె.కు. ల కుటుంబాల 

అభివృద్ధికి, రాష్ట్ర) (పభుళ్యాలు ఏర్పాటు చేశాయి. ట్రప్ ఆ్థాక సంస్థలు 

(Financial Institutions) కు ఇటు సె.కు, ల (పజలకు మధ్య 

వారధిగా ఉంటాయి, 

పెశ్ఫూల్లు తెగల అభివృద్ది 

50 శాతంగాని అంతకంెట ఎక్కు-_వగాని పె, తె. ల (పజలు ఉండే 

ప్రాంతాలలో అభివృద్ధికి 5 వ పంచవర్ష (ప్రణాళిక ఒక (క్రొ త్తృవ్య్యూహోన్ని 
(Strategy) పన్నారు. షె తె, ల ఉష్మపణాళికల ద్వారా ఈ ప్రాంతాల 

న. కష్ చే స్తున్నారు. 

దా ట్లు తెగల పిన్ ధనా సంస్థలు 

గడ! Research Institutions) 

అంధ్ర ప్రదేశ ౩ అస్సామ్, వీహార్ గుజరాత్, శేరళ, మధ్య 

పేక్, యమో రాష్టం ఒరిన్బా, రాజస్థాన్, ఉ త్తర్మపటేల్ , పశ్చ్మ 

బెంగాల్ లలో చ, తె. ల పరికోధనా శిక్షణాసంస్థలను ఏర్పాటుచేశారు. 

పిము కి పునరావాసం (Relief and Rehabilitation) 

1964, 1974 లలో జెగిన ఇండియా లా శ్రీలంక ఒడంబడిక ల 

ననుసరించి, భారత | ప్రభుతం ఫ్రీలంక నుంచి భారత బేశానికి తరలివచ్చిన 

6 లక్షల భారతీయ శాందిళీకులకు 17 సంవత్సరాలపాటు వునరావాస 
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సదుపాయాలు కల్పి స్తున్నది. 1981 డిసెంబరు నాటికి 8.75 లక్షల 

_ మంది శ్రీలంకనుంచి ఇండియాకు వచ్చివేశారు. 

(వధానవుంధతి జాతీయ విము కి నిధి 

(Prime Mini:ter’s National Relief Fund) 

దినిని 1947 లో [(పారంభించారు. దీనికి (వజలనుంచి 47.56 

కోట్ల రూపాయలు వార్చి 1982 నాటికి సమకూర్చగా, 25, 08 కోట్ల 

రూపాయలు ఇంతవరకు ' వెచ్చించడం జరిగింది. భూకంపాలు, వరదలు, 

తుఫానులు, కరువులు మొదలై నవాటివల్ల ఇబ్బందులకు సరిఅయ్యే 

[పజలక ఈ నిధినుంచి ధనసహోయాన్ని అందజేసారు. 

మొట్టమొదటి (వణాళికనుంచి నేటివరకు వివిధ పంచవర్ష (పణాళికలలో . 

ఈ కింద వాందుపరచిన విథంగా వ్యయం జరిగింది. " రూ॥ కోట లో . 

కేర్యదం రాష్ట్ర్రాలు శేందపాలిత 

[పాం కాలు 

మొదటి పంచవర్ష (ప్రణాళిక 1.60 ఆలా — 

శెండో పంచవర్ష (వణాళిక 8.49 A959%  — 

మూడో పంచవర్ష (పణాళిక - 12.88 ర. 68 0.98. 

నాలుగో పంచవర్ష [(పణాళిక 65.71 9.86 FF 1.48 

అయిదవ పంచవర్ష (పణాళిక 4లి.F2 18.60 1.72 

1978-79 వార్జ్చిక | పణాళిక 19.06 9.88 0.97 

1979-80 వారిక [పణాళిక 1782 _ 1223 0.84 

1980-81 వార్షిక [ప్రణాళిక 388.82 1645 1.62 

ఫ్ర శేందపాలిత [పాంతాలతో సహో 

6వ పంచవర్ష (పణాళిక్ష శేటాయింవులలో శేంద్రం తరఫున : 

150 కోట్లు రూపాయలు, రాష్ట్ర పభుత్యాలు రూ. 109.78 కోట్లు 

కేం దపాలిత (పాంతాల, తరఫున ర రూ. 1. 62 కోట్లరూపాయలు జరిగింది. 

1981-82 వార్షిక (ప్రణాళికలలో మొత్తం రూ. 81.57 కోట్లు. 
శేజాయింవు జరిగింది, 
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(పభుత్వ సంస్థల, స్వచ్చంధ సేవా సంస్థల మధ్య సమన్వయం 

[Co —ordination between Public and Private Agencies] 
అభివృద్ది చెందుతున్న దేశంలో _ సమన్వయం, సహాకారం చాఆ 

అవసరం. ఎందువల్ల నంకే వనరులు తక్కు-వగాను, అవసరాలు ఎక్కువ 

గాను ఉంటాయి, కాబట్ట వనకుల దుర్విని యోగం లేక వృధాకాకుండా 

సేవా కార్యాలు తూచి కేషన్ . (Duplication) జరగకుండా ఉండా 

లంకే ఒకే రకమైన కార్యక్రమాలను చేపే పభుత్వ సేవా సంస్థలు 
స్వచ్చంధ సేవా సంస్థల మధ్య సమన్వయం సహకారం ఉండవలసిన 

అవసరం ఎంటే నా ఉన్నది. 

సంఘ సంశ్నేమ కృషిలో “సమన్వయం” అనే పదం “బ్లంటక్ 

కమ్య్యూని కేపన్ ” లయోజన్ | Liaisan| అనే పదాలు పర్యాయ 

పదంగా అప్పుడప్పుడు వాడటం కదు. సాధారణంగా స్వచ్చంధ సేవా 

సంస్థల, జాని స్టైాయులలా ఉండటంతో వాటికి అటువంటి సేవా 

కార్యక్రమాలను చేష్టై ఇతర సంస్థలను గురించి అంతగా 'తెలియదు. 

అందువల్ల సమన్వయం వివిధ సేవా సంస్థల మధ్య ఉండటం ఎంతైనా 

అవసరం, .. 

అయితే ఈ సమన్వయం ముఖ్యంగా రెండు రకాలు, 

1. ఒక ఏజన్సీలో సమన్వయం [Co - ordination within the 

Agency |} 

లీ, ఒక సముడాయంలో ఆన్న వివిధ రకాల. సేనా సంస్థల మధ్య 

సమన్వయం, 

ఒకే ఏజన్సీలో ఉండే రకరకాల సిబ్బంది మధ్య జరో సమ 
న్వయం ఒకటోరకానికి చెందినది కే ఒక (ప్రాంతంలో ఉన్న రకరకాల 
సంస్థల మధ్య సమన్వయం ఉండాలి. ఉదాహరణకు బే (పొంతంలో 

ఉండే లయన్సు, లియో, రోటరీ, రోటరాక్ట్స (పభుత్వ సోషల్ వెల్ఫేర్ 

 డిపాష్టమెంటులు కలిసి వొదినా సేవా కార్యానికి ఒక బృహత్తర 

(ప్రణాళికవే శే వాటిమధ్య ఉన్న సమన్వయం శెండోరశానికి చెందిందని 

చెప్పవచ్చు, 
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దేశష్థాయిలో ఉన్న సేవా సంస్థలు - ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ 

సోషల్ వర్క్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ అఫ్ వెల్ చెల్ ఫర్, “ఖాల్మ_న్ జి 

బారి”) [Balkan)i Bar| ఆలిండిరూ  ఉమెన్సు కాన్ఫరెన్సు ఇండి 

యన్ రెడ్ కాన్ సొసె టీ, ఇండియన్ ఎడల్డ్ ఎడ్యు కెషన్ అసోసియె 

షన్, హరిజన సేవక్ సంఘ్, ఆదిముజూతి సేవక్ సంఘ్, కుష్టుని వారణ 

ఘ్క కస్తూర్చాగాంధ్ నేషనల్ మెమోరియల్ దుస్టు, టి.బి. అసోసి 

పన్ , భారతీయ 1గామాణ మహిళా సంఘ్ ముదలై నవి. వాటి. 
శాఖల కార్యక్రమాలను సమన్వయ పరచడ ముశాకుండా వారివారి 

(పత్యేక వ్యెతాలలో కార్యక్రమాల అభివృద్ధికి ఎంతో దోహదపడు 
తున్నది. 

అం లేకాకుండా ఈ అఖిల భారత సేవా సంస్థలు, (పభుత్వ సంస్ల 

లతో కూడ సహకరించి సమన్వయాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి 
సెలవుదిన గృహోలను నిర్వహంచటంలో ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ చెల్త్ 

వెల్ ఫేర్, "కేంద సాంఘిక సం వేము మండలి [C-S.W.B.] తో సవా 

కరిస్తుంది. అట్లాగే భారత్ సేవక్ సమాజ్ - అర్బన్ కమ్యూనిటీ 
ప్రాజెస్టలను, నైట్ సెల్లర్లను [Night Shelters] కేంద సాంఘిక 
సంతేమ మండలితోనూ, కేంద సాంఘిక సంవేవు మండలి వేత 

కరలకు [field Workers) నక్ష ఇవ్వటానికి కస్తూర్బా నేషనల్. 

మెమోరియల్ (టన్ట్ ఒకదానితో ఒకటి సమన్వయం, సహకారం 
కుదుర్చుకొని పనిచే స్తున్నాయి, 

థి 
లకు మధ్య సరియైన సమన్యయం, సహాకారం ఉన్నట్లయితే నాముజూ 

యిక కార్యక్రమాలు ఎంతో విజయవంతంగా అవులుజరుగుతాయి. 

అందువల్ల స్వచ్చంధ సేవా సంస్లలక్రు, (పభుత్వ సంకేమ సంస్థ 
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అస స్వచ్చంద "సవా సంస్థల ప్యాత 

స్వచ్చంద సేవాసంస్థలు, ఆపదలలో చిక్కు కున్న (పజలకు, భూ 

కంపాలు, వరదలు, అంటువ్యాధులు, కరువ్రుకాటకాల వంటి అత్యవసర 

సమయాలలో, విముక్తి, ఇతర సహాయక చర్యలు అందించటంలో, 

అనాదిగా |పముఖపాత వహిస్తున్నవి. శతాప్ర కాలంనాటి సేవా 

సంస్థలు కూజా కొన్ని ఉన్నవి. స్యాతంత్రానికీ పూర్వం స్వచ్చంద 

సేవాసంస్థలు నిధులను నేకరిస్తూ సమాజ సంశేమానికి వాటికి ఉపయో 
లి జ అల గించటంలో ఎంతో కృపిచేళాయి. భారత (పభుత్వం స్వాతర్మత్వ 

సముపార నానంతరం సాంఘిక సంశేమ రంగం వె వు దృష మరల్చింది. 
ప్ర దా లు 

1947 వ సంవత్సరం పూర్యార్థం వరకు ఈ రంగం: స్వచ్చంద సంస్థల 

అజమాయిపీ కిందనే ఉండేది, మనచేశం సంతేమ రాజ్య స్థాపన మే 

(పధానలత్యుంగా 'పెట్టుకొన్నది. (పజలను; జాతి, మత, కులాలలోని, 

భౌతిక, మానసిక, సాంస్కృతిక అశ కతలతోను వేరుపరచకుండా 

అందరూ సమానమే అనే సమతాభావం (ప్రజా ప్రభుత్యాలలో (పపంచ 

మంతటా నర్పడింది. 

గతకాలంభో సాంఘిక సంక్నేమ కృషీ. నిమిత్తమై (పభుత్వం 

తోజ్చాటు ఉన్నా "లేకపోయినా స్వచ్చంద సంస్థలు నామమ్మూతంగా 

తేమకృ్ళసిని పొనసాగించాయి. కొని (ప స్తుత కాలంలో ప్రభుత్యం 

తనంతటతాను (సత్యంగా సంవేమరంగంలో కొన్ని [కొత్త కార్య 

(కమాలను చపటడం, స్వచ్చంద సంసలకు ఆరి క సహాయం చేయడం 
డు థి 

స 
య 

ఎక్కువగా కనివి స్తున్నది. 
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భారత పభుత్వం ప్రజాస్యావ్యు, సామ్యవాద మార్చంలో 
పయనిస్తూ సం వెమరాజ్యాన్ని స్థా స్లావించాలని మహ తరమెన ఆశయంతో 

ఉన్నది. అందువల్ల (ప్రభుత్వపర మైన, స్వచ్భందసంస్థల పరమైన అన్ని 

ర కాల సంవేమచర్యలు, (వపయత్నాలు ఆ ఆశయం ఫలించడంకోసం 

నిరంతరం కృపీ.జరుపుతున్నా యిం. ఈ బహత్ లత్యసాధనక్ సం 

సాగించే పయనంలో అడ్డుగా నిలిచిన సాంఘీశ సమస్యలు లేక్క లేనన్ని 
వాటిని ఎదుక్కొ-నటానికీ మనకున్న అవకాశాలు, సాధనసంప తులు 

చాలాతక్కు_న. కాబట్టి ఈ సమస్యల పరిప్కా- రానికి |పజాసహశారం 

లేనిబే (పభుత్వ మొక్క శే లవ్యూన్ని సాధించలేదు. అతిముఖ్యమైన 

ఆహార, వస్తు విద్య, వసతి రవాణా మొదలయిన సమస్యలను. 

కొన్నింటిని (_పభుత్వమే చేపట్టి (పథాన బాధ్యత వహిస్తున్నది, ఇవి 
కాకుండా ఇంకా ఇతర సమస్యలుకూడా వున్నాయి. ఆ సమస్యలను 

పరిష్క-రించ డానికి స్వచ్భంద సంస్థల ఆవశ్యకత ఎండో నాఉన్నది. అంతే 
గాకుంణాో స్వచ్చంద సే సవా సంస్థలు మానవతా దృ కృథంతో కూడి 

వుండటంవల్ల సాంఘికసం వేము కార్యక మూలను వి విజయవంతంగా చేపట్ల 

గలవు. [పస్తుతం మనదేశంలో స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు 10,000 పెన 
ఉన్నాయని అంచనా. 

మనదేశ చకితలో సాంఘిక సేవ అనేది అనాదిగా వదోఒక 
రూపులో కనిపి స్తూనే ఉంది, ఆదిమజాతులలో కూడా తమ స్వజాతీ 

యతను కాపాడు వోవజ డానికి బలహీనులను రవంచడంద్యారా స్వచ్చంద 

సేవా ' ప్రయత్నాలు గి గోచరి స స్తున్నాయి. 

పూర్వం [గామపంఛాతీలు, ఉమ్మడి కుటుంబాలు వృద్ధులకు 
బలహీనులకు రక్షణ కల్పి సుం జేవి. జీదపజలకు అన్న దానాలు 
చేయటం, శరణార్థులను ఆదుకోవటానికి వసతి సౌకర్యాలను కల్పి సూ 

ధర్మ'శాలలను క టించడం "మొదలయిన (పకార్యాలస్నీ అనాదిగా 
స్వచ్చంద శేవాసంస్థలు వమన బేశంలో ఉన్నవని చెప్పటానికి నిదర్శ 
నాలుగా పరిగణించవచ్చు. 
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ఛాతృిత్వ భావనయే గాకుండా సేవా సంకల్పానికి మతం కూడా 

ఎంతో దోహదపరచింది. అనేక మతాలతో వుతస్తులు అవసరాల 

లోను. చిక్కు_లలోను ఉండేవారి సోదరులను అదుకొచేసారు. ముఖ్యంగా 

న) సవ మిషనరీలు ఈ సేవా (పకార్యాలలో మన "దేశ సాంఘిక 

జీవనంలో ఒక ముఖ్య మైన పాత్ర వహించేవారు. అనాధ శరణాలయా 

లను, కుష్టు వనరణాలయాలను పోషించడంలో హరి ంచదగ్గ పాత్ర 

వహించారు. మానవ సేవయే మాధవసేవ అనే భావన వారిలో 

ఉండేది. 1905 లో [పారంభించబడిన సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ 

సొసైటీ (Servents of Indian Society) లో మతాతీత సాంఘిక 

చేవ మన చేశంలో ఉద్భవించింది. మరికొన్ని సంవత్సరాల తరువాత మన 

జాతిపిత మహాత్మాగాంధి మహా త్త్రరమెన ఆశయాలతో కార్యశీల 

దృక్పధంతో సాంఘీక సంత్నేమ రంగప్రవేశం చేశారు. సంఘంలోనుండే 
అనేక దురాచారాలను రూపుమాపటానికి అనేక నిర్మాణాత్శక మైన 

సాంఘీక సంవెవు కార్య. క్రమాలను చేపట్టారు. [కమేణా భారత దేశంలో 

సం షేము కపి మరింత వ్యవస్థికృత మెంది. భారత దేశంలో పారి శామికీ 

కరణలను, నగలీకరణను, త్వరితరీతిలో "వంసొెందటంవల్ల నేడు వునం 

అ నేక సమస్యలకు గురి అవుతున్నాం. ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ కుల 

వ్యవస్థ, (గామపంచాయితి వ్యవస్థల వంటి సేవా సంస్థలన్ని కూడా బల 

ఫీశనమవుతున్నాయి. ఇటువంటి సమయాలలో పాశ్చాత్య దేశాల 

శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం, కృపి. పద్దతులను మనం అపారంగా వినియోగించు 

కొని సత్వరంగా మంచి ఫలితాలను సాధించుకోవలసి ఉన్నది. 

a యీ తాం ఆన స భి స్వచ్చంద సెన్ సంస్థ నిరషచ నం 

లా బివర్శై [Lord Baveridge | స్వచ్చంధ చర్య 

[Voluntary Action} అనే రిపోర్టులో స్వచ్చంధ సేవా సంస్థ అంశు 

ఏమిటో ఇలా చెప్పాడు. “బయటవారి అధికారానికి లో బడకుండా 

తన సొంత సభ్యుల చేత స్థాపిత మై నడిచే దానిని స్వచ్చంధ సేవా సంస్థ 

అని వ్యవహరించవచ్చు. 
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అంశేు (పభుత్వ సేవా సంస్థలకు , స్వచ్చంధ సేవా సంస్థలకు కొన్ని 

కేడాలున్నాయి. (పభుత్వ సేనా సంస్థలలో వె చ అధికారుల పర్యవేశుణ, 

నియంతణ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సేవా సంస్థ ద్యారా "సేనా కార్య, [5 

వమూలు నిర్వ కె కి ంచటంలో స్వచ్చంద సేవా సంస్థ ల సభ్యు లవ లె తగినంత 

స్వత తం ఉండదు. (పభుత్వ సే సేవా సంస్థ లలో స్వచ్చంద సేవా సంస్థల 

కున్నంత మానవతా దృక్పథం ఉండదు. క్షణ సదుపాయాలు కల్పించ 

టానికిగాని తతణ సేవా కార్య [క్రమాలు చేపట్టటానికిగాని స్వచ్చంధ 

సేనా సంస్థలు చేయగలిగినంత (ప్రతిభావంతంగా పభుత్వ సేవా సంస్థలు 

చేయలేవు. అంతేగాకుండా సకికొ_త్త కార్యక్రమాలను చేపట్టటానికి 
అందులో ఉన్న లోటుపొట్లను తెలుసుకోవటానికి స్వచ్చంధ సేవా 

సంస్థ యే అనువుగా ఉంటుంది. 

నచ్చక దేవా సంస్థలలో నె సవా సంకల్పమున్న వ్యక్తు కులందరూ 

కలుసుకొని ఆక్సి - వనరులను పెంపొందించుకొని, ఏలై నంత వరకు తది 

తర సంస్థలపై వె గాని (పభుత్వం వై వి గాని ఆధారపడకుండా , సేవా కార్యక 

మాలను చేప పట్టటం జరుగుతుంది. అందువల్ల ఇందులో ఉన్న సభ్యులు 

బయటవారి అధికారానికి లోబడవలసిన అవసరంలేదు. సేవా, కార్యక్ర 

మాలను న రి ంచటంలో సభ్యులందరకు సంపూర్ణ స్వచ్చ ఉంటుంది. 

సలా స్వచ్చంధ సే సంస్థలు - [పయోజనాలు 

క. స్వచ్చంధ సేవా సం ంస్థల ముఖ్య మైన (పకార్య మేమంశే మార్హ దర్శక 

త్యాన్నివహాంచటం, స్వచ్చంధ "సేవా సంస్థల బలవ త్తేరమైన అంక 

మేమం కే ఇని (ప్రయోగకిత్యా సేవా కార్య[క్రమూలను నిర్వహి 

సాయి. స్వచ్చంధ చర్యకు కావలసినంత స్వతింతేత ఉంటుంది. 

వివాదాస్పదమైన శే తంలలో కూడ కవ. జరపటానికి, ఏదైన 

కార్యం చేపట్టం తక్కిన సముదాయ పజలందరూ వ్యతిరేకించినా 

సేవా సంకల్పమున్న . చిన్న సమూహం. కపి. జరపటానికి పిలను 

తుంది. మనదేశంలో కూడ కొన్ని రకాల సేవా కార్య క్రమాలు, 
(పభుత్వ సంస్థలు చేపశ్చేటంత వరకు స్వళ్ళంథ చేవా సంస్థలే 
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చేపట్టంఎన్నో దృహ్టైంతాలునా ష్షయి. ' ఆదిమవాసుల ' సంశేముం 
లు లు 

కోసం థక్క. ర్ బాబా కృషి, (స్రీ స్త్రీ విద్యకోసం కార్వే మహర్షి చేసిన 

కపి ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు. 

2, స్వచ్చంధ చర్చలో రాజకీయ వ త్తిడుల పభావం కూడా ఉండదు, 

తగినంత స్వతంత్రత ఉంటుంది. అయితే "పభుత్వ సేవా సంస్థలలో 

సేవా. కార్యక్రమాలు లా (పభుత్వం మారిన రాజకీయ పార్తీల 

_ మూార్చిడులవల్ల పోత్చాహోనికిగాని, నిర య్య్నికిగాని గురిఅన్రతాయి, 
(Nn | ఆ) 

వ్, స్వచ్చంధ సంస్థలకు, తగినంత సడలింపు, స్వతంత్రత, (పజల మద్దతు 

సహాకారం బోగా లభీసాయి. (పభుత్వ సంస్థలవ ల పరివాలనా కారి 

న్యత (Bereaucratic Rigidity) ఉండదు. 

4. స్వచ్చంధ చర్చ అనేది అత్యవసర అవసరాలను తీర్చడానికి బాగా 

ఉపయోగపడుతుంది. ఈ స్వచ్చంధ చర్య ద్వారా, స్వయం 

సహాయంగాని, సహోయారులకు తోడ్పడే వ్యయాలుగాని, సహాయం 
చేయటం జరుగుతుంది. 

స్వచ్చంద సెవాసంస్థలు ఎదుర్కొంటంన్న సమస్యలు 
స్వచ్చంద సేవాసంస్థలు సేవాతత్సరతతో, సోదర మానవ 

సం తెమాన్ని దృష్టలో చెట్టుకి” "ని ముందుకురికినా విజయవంతంగా సేనా 

కార్యక్రమాలను తగురీతిలో అందించ లేకపోతున్నా యి. ఎందువల్ల నంశే 

అవి అనేక సమస్యలను ఎదురొ-నవలసివ స్తున్నది. 

1. ఆర్థిక సమ స్య: వలా 

తధునిక కాలంలో స్వచ్చంద సంకేమస సంస్థలను పోపించడానికి 

ధర్మనిద్ధులు, ళలోఫో పకార సంస్థలు, శ్నీణించిపోయినాయి, అంతేకాక 

మికొన్ని సంస్థలను స్థాపించి వోషించే ఉత్సాహవంతులయిన ధర్మ. 

పరులైన ధనికులు కరునె నారు. స్వచ్చంద సంస్థలకు (పత్యశుకంగా 

ఆని సప నయాస్న్ని చేయవలసిన భారం ప్రభర్వవే వహంచవలసి 

వస్తు ది. అందుచేత ఈ సంస్థలు ఆర్థిక బలహీనతవల్ల సక్రమంగా 

సంఘసంవెిము సేవలను చేసే ఆత్మబలాన్ని కోల్పోతున్నాయి. 
pe 
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2, శివ్షేతులయిన సంవేమ కార్యక రల కొరత :- 

స్వచ్చంద సంకేోమ రంగంలో శికీ వీతులయిన సంకేమ కార్య 

క రల కొరత హాచ్చుగావుంది. సంతేవు కార్యక ర్వ ర లక్షు, పరోపకార 

చింతన, ఆ త్యాగనిరతి, సహనం, సానుభూతి మొదలైన లతుణాలున్నప్పటికి 

ఆధునిక సాంఫుక సం మేమ పద్ధతులలా నీక్షుణవాందడం వారికి వాలా 

అవసరం. సమాజంలో ఉన్న సమస్యలను కూలంకషంగా అవగాహాన 

చేసుకొని వాటికి తగిన చర్యలను తీసుకొని సమాజాన్ని క్రమబద్దం 
చేయాలంశే సంతేమ కార్యక ర్రలకు శిక్షణ. ఎంచైనా అవసరం, అందు 
వల్ల (పభుత్వం బాధ్యతవహేంచి సంవేమ కార్యక రృలకు శిక్షణ 
జ్ర ప్పంచాలి. 

లి బే (పాంతంలో ఒకేరకమైన సేవలను అందజేయటం :- 

వ సన్ని పాంతాలలో రెండు సంస్థలు అం#ు స్వచ్చందసంస్థ, 

మరొక ప్రభుత్వసంస్థ లేదా రెండూ స్వచ్చందసంస్థ లే బేశేరకనుయిన 
సేవలను అందజీయటం౦ జరుగుతుంది. కాబట్ట అట్లాంటి ఏకరూపమైన 

సేవలను రెండుసంస్థ లు చేయడాన్ని అరికట్ట సంశేమ సేవలకు వ్యాప్తి 

కలిగించడంలో స్వచ్చంద సేవాసంస లు, ప్రభుత్వం తగిన జ్యాగ త్తీలు 
థి 

తీసు కోవటం అవసరం, 

4. పరిపాలనలో విలంబనం (Administrative Delays) 

స౧ఛ్నంద చేవాసంసల పకిపాలన, విధినిరంహణలో జాపం 

ఉండదు. వ (పభుత్వ స సంస్థ లలో పొపాలన చాలానే ఆలస్యంగా జక 

తుంది. ' అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం, స్వచ్చంద సంస్థలవై న విధించే 

సేయవమాలు, తనిఖిచేసే పద్ధతులుకూడా వాలా కఠినంగా ఉంటాయి, 

ర్ సమన్వయ విధానంలో లోపం :- 

సం వేము చేవలను అంద జేయడంలో స్వచ్చంద సంస్థలకు, 

ప్రభుళా త్యానికి మధ్య సరిఅయిన. సమన్యయ విధానం లేదు. స్వచ్చంద 
సంస్థ లమధ్య కూడా సమన న్య తభావం లోపించి, చనికచే స్యతం!తింగా 

తమ'సెవలను అంద జే స్తున్నా న్నాయి. స్వచ్భంద సంస్థలు . సాంఘిక సండెమం 
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రంగంలో | (పభుత్వ సంస్థ లలో సమానమైన స్థాయిలో భాగస్వాములుగా 

పని చేయవలసి, ఉంబుంది. అందువల్ల. సాంఘిక సంశేమ రంగంలో 

(పభుత్యాసికి, స్వచ్చంద, స సంస్లలకు న్యూతమే కాకుండా స్వచ్చంద సంస్థల 
మధ్యకూడా సమన్వయ స సహకార భావాలు ఎ అభివృద్ధి చెందాలి, 

6, నాయకత్వ లోపం వా 

స్వచ్చంద నే నీవాసంస్థలు ఆరంభంలో -చురుకే కైన, నిస్వార్థ మున 

నాయకుల సాహాచ చర్యంలో హి ంచదగ్గకీతిలో పనిచే స్తున్న వి. కాని 

కొందరు సార్ల పరులు, స్వచ్చందణేవా' కార్యక ర ముసుగులో, క్రీర్రి 

కాంక్షతో స్వచ్చంద సెవాసంస్థ లలో (వవేశి స్తున్నారు. బ్రటునంటి 

స్వార్భ పరశే కోల మూలంగా, ఆయా సెవాసంస్థల అభ్యున్నతి కుంటుపడు 

తున్నది. కాబట్టి గెవాకార్యక ర్శలు సరియైన నాయకుని నియమించు 

కొని స్వార్ల ప పరశ్ కులను అడ్డు శీ ఈ లగించుక్ "న్నట్లు యితే, దినదిన (ప్రవర్థ 

మానమై నేవాస్థ్రలకు అతిశేవవలో సేవలందించే అవకాశం కలుగు 

తుంది. 

స్వచ్చంధ సేవా సంస్థల పాత్రే 

(Role of Voluntary Organisations) 

మహమ్మదీయులు తమ 5వ వంతు ఆదాయాన్ని సమాజంలో. 

దిక్కులేక ఇతరులవె ఆధారపడి జీవించే వ్య కుల నిమిత్తం ఖర్చు చేసి 

నారు. శిక్కు- మత స్థులు “గురుద్వారా” ల ద్యారా సపహోయం చేశారు. 

బిటిషునారి వలస విథానంవల్ల శ్రస్క వ మిషనరీ వ్యవస్థ సలో కూడా 

(పపంచ ఆర్థిక దృక్పథంలో మార్పులు కలుగటంవల్ల మన జీవ 

సాంఘిక వ్యవస్త లో విస్త వాత్మక మైన మార్పులు రావడం (పారంభ 

చుయింది. దానితో. సమాజంలో రాజరామమోహనరాయ్, ఈశ్వర 

చంద విద్యాసాగర్ , పవపయానంద సరస్వతి, కందుకూరి. ఏచేశలింగం 

ముదలయిన సంఘ సంస్క- రలు బయలు బేరి ఉద్యమాలను నడిపారు. 

తత్భ్సలితంగా "దశంలోవున్న 'ెద్ద పెద్ద పట్టణాలలో ఆర్యసనూజం, రామ 

20). 
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కృష మిమను, - ధి యోసోఫికల్ సొ టల వంటి వై )వేటు ధర్భసంస్థలు, 

సేవా సంస్థలు 'అ నేకం బయలు చేరాయి. ఈ సంస్థలు సమస్యాపూరిత 

మైన అన్ని రకాల రంగాలలోను, నిస్వార్థంగా (పజలకు సేవ, 
చేస్తున్నాయి. 

- భవిష్య త్త తులో స్వచ్చ సంధ ధ సంస్థల కప్ 

= సంవేమ రాజ్యస్థాపనలో స్వచ్చంధ సంస్థల పాత్ర అద్వితీయ 
మెనది. పపంచంలోని (పముఖ చేశాలన్ని స్వచ్చంధ సంస్థల పాము 
ఖ్యాన్ని గు రెంచి వా అభివృద్ధికి ఇతోధికంగా కపి చే సున్వాయి, 

అంచ) 

భారత-చేశంలో కూడ ఈ అభినృద్ధిక కరధోరణి హాచ్చుగానే ఉంది. 

సాంఘీక నంతమం, వెనుక బడిన వర్షాల సంవ్నేమం వాటికి 
చెందిన పరిశీలక బృందం రిపోర్టులలో ఈ స్వచ్చంధ సంస్థల అభివృద్ధిని 
గురించి 5 "న్ని సిఫారసులను చేసింది, 

l. స్వచ్చంధ సంస్థలు మూలధనాన్ని సంపాదించే కార్యక మాలను 
ఫ్రునః పరిశీలించాలి. కొందరు దాతల దానధర్మాల వై న ఆధారపడ 
కుండా అధిక సంఖ్యాకు లై న (పజల సహకారాన్ని సంపాదించాలి. 

2 స్వచ్చంధ సంస్థలు సంజేము చవ అభివృద్ది విషయంలో అధిక 
బాధ్యత. వహీ స్తున్నందువల్ల అధికార సంస్థ లతోపాటు సిటికి సవూా 

నమెన హోదాను కలిగించాలి. 

లి. సంష్నెమ సేవా సంస్థల విషయంలో సమాజ సంవ్మేమ "సేవలకు 
వస్ సదుపాయాలు లేని కుటుం Oh న్ని ఆభార యూనిట్ గా. తీసు 
కోవటం జరగాలి, న. 

4, సమన్వయ పరివ తులను, జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలలో 
గ్ధాపించడ 0౦ జరగాలి. ముందుగా ఈ పరివ. పు తులను రాష్ట్రస్థాయిలో 
రాష్ట్ర పృభుత్వాలు, రాష్ట్ర సాంఘిక సంవేమ సంస్థల సలహాలను 
అనుసరించి నడవాలి. ఈ పరిష తులు ఒక సావి స్తాపించిన తరు నాత 
వాటంతట అవే కొన్ని. నియమాలను ఏర్పరచుకొని వొటికి అను 

గుణ ౩ంగా పనిచేయోలి. 
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ప చ్చంధ నేనా కార్యక ర రల లతణాలు ఇ 

1. స్వచ్చంద సాంఘిక సంవేము కార్యకర్త రగా కార్యరంగంలో విన 

తగా ఉండే సిగర్విగా వ్యవహరించాలి, 

2, స్వచ్చంద సాంఘీక సంమేమ కార్యకర్త చి త్తశుద్ది, నిస్వార్లపరాయ 

ణత, ఆత్మార్పణ బుద్ది, త్యాగనిరతి మొదలై న సలేక్ష' శాలలో 

ఉంచాలి. 

శి. స్వచ్చంద సాంఘక సంవేవు కార్యక రృ మేతరంగంలో (పజలతో 

కలసి మెలసి వారిలో ఒక వ్యక్తి కి గా మసలుకొని వారి సమస్యలను 

పూర్తిగా అవగాహన వేసుకొని అనధికార స్థాయిలో వ్యవహ 

రించాలి. 

త్త స్వచ్చంద సాంఘీక సంవేమ కార్యక రృ ర అన్ని రకాల సమస్యలను, 

సహాన సానుభాతులతో స్వయంగా కనివిని తేలుసుకొ సి వృ్తి 

సావరన్యాస్న్ని (Rapport) స్థాపించి సమ మస్యను సమ్మగంగా ప పరిశీ 

లించి పేెప్మూ- రానికి తేగిన కుదీ నిర్ణ యాలను తీసుకొనే సమర్థ తతో 

ఉండాలి, 

చ్, స్వచ్చంద సాంఘిక సంషేవు కార్యక ర సమాజంలోని (పజలు 

ఉ త్పాహపూరితంగా పాల్టొనడానికి అనుగుణమైన పథకాలను? 

కార్యకమాలను ఏర్పాటుచేయాలి. 

ఓ, సరచ్చంద సాంఘిక సంశ్నేమ కార్యక ర ర సంశేమ రంగంలో అదర్శ 

వాదియ పజానాయకుని పాతను వహించి ఉద్యమాలను నడిపీ 

సమాజంలో ఎవరి సమస్యలను నారే పిష్కరించుకొచే విధంగా 

చేసి (పజలను ముందుకు నడి మె నామ సేల్ను. షాక చక్యంతోను, 

ఉండాలి. 

7 స్వచ్చంద సొంపీక సంకేమ కార్యక రృ ర అవసర నునప్పుడు (ప పభుత్వ 

సంవెము శాఖలతో సంబంధం పెట్టుకుంటూ అన్ని విధాలయిన 

సహకారాలను పవెందుతూ సమన్వయ భెవాన్ని (ప్రజలలో చింపెం 

దించే విఫంగా నడచుకోవాలి. 
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8. స్వచ్చంద సాంఘిక సంతేమ కార్యకర్త సమాజ సం కమ కార్య 
అల ఎ. . 

మతంలో అభి వృద్దిని సాధించాలంకు ఆధునిక సంతమ శాస్త్ర 

పద్ధతుల ద్వారా సుశికుతుడై ఉండాలి. 

.. అ వ Ae 
(పభుత్వం ఎ స్వ్తచ ఎంద నవాసంస్థిలం 

స్వాతం_త్యానంతరం, (పభుత్వం సం చ్చేమకార్యాల అభివృద్దిక సం 

ఈ కింది చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. 

య్ 
™ (1) కొన్ని సేవాసంస్థలకు |గాంట్లు ఇస్తూ, స్వచ్చంద 

చర్యల పోత్సాహమే [పథాన ధ్యేయంగా పెట్టుకొని పూర్తి కాలిక 

అధ్యకుని నియవింస్తూ 1953 లో (C.S.W.B.)శేం|ద సంవ్నెవు బోర్డుసి 

స్థపించటం, ఈ బోరులో చేశంభోఉన్న స్వచ్చంద సేనా కార్యక రలు 

ఉద్యోశేతరులు, సాంఘిక సంకేమ కార్యక్రమాలతో ముడిపడి ఉం జే 

జ! 

మం|తివర్తాల |పతినిధులు, రాష్ట్ర (పతినిధథులు, సాంఘిక శాస్త్రవేత్తలు, 

పరిపాలకులు సభ్యులుగా ఉంటారు. శేంద్రీయ సంస్థకు సహాయసహ కారా 

లందిస్తూ వివిధ రాషహ్ర్రాలలో శేం[దపాలిత [పాంతాలలో రాస్ట్రాయ 

సాంఘిక సంజేము సలహా మండలులుకూడ ఉన్నపి. 

(1) నేడు నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కో_ ఆప రేవన్ 

అండ్ వైళ్ల డెవలప్ మెంట్ (National Imtitute of s'ublic 

Cooperation and Child Development) గా గు క్తింవుపొందిన 

సెంట్రల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ర్సెక్చి అండ్ మ్రనింగ్ ఇన్ పన్నక్ 

వోపనేవన్ (Central Institute of Research and Training 

in Public Cooperation) సంస్థను, 1966 సం॥లో స్థాపించటం. బది 

(వణాళికా కార్యక్రమాలలో (ప్రజలు పాళల్లొ నేటట్టు చేయటానికి, 

స్వచ్చంధ చర్యను (పోతళ్సహించటానికి స్వచ్చంద చర్యలో పాల్లొనే 

స్వచ్చాంద కార్యక ర్హ ల$ శిక్షణనివ్వటం, స్వచ్చంద చర్య వివిధ అంశాల 

పరిశోధన పర్యాలోచన (67212260%) లను సాగించటానికి దోహద 

పరు స్తున్నది. | 
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. అంట్ కట ఎ త అమ కంచు న క 

(111) బశ స్థాయిలో ఉన్న స్వచ్చంద సంస్థలకు గ్రాంట్లను ముంజూరు 

చేయటం. 

(1) విభిన్న 'కార్యకమాలు నిర్వ రించటానికి స్వచ్చందసంస్థ లకు 

నిధులను మంజూరు చేయటం, 

(Y) ఎప్పటికప్పుడు, (ప్రభుత్యం నియమించిన వివిధ కమిటీలలోను, 

. వర్కాంగు గ్రూవులలోను, స్వచ్చంద చేవాసంస్లలకు తగినంతే 

(ప్రాతినిధ్య ౦ కల్పించి, సం వేవు పథకాలను, (Welfare Sche- 

గ౭క రూపొందించటానికి విధానరచన (Policy formula- 

tion) లోను వారిని పాల్లొ చేటబ్లు చేయటం, 

(V1) [గామాలలోఉన్న స్థానిక త్రీ సంవేవు స్క లను [పోత్పహీస్తూ 

అనేక అభివృద్ధికర మైన కార్యక్రమాలలో వారిని పాళ్లొనేటట్లు 

చేయటం, 

(11) వరకట్నాలు,; పిన్న వయస్సులో పెళ్ళిళ్ళు (Early marriages) 

వంటి సాంఘిక దురాచారాలను రూపుమాపడం, పపజాభఖ వూ 

యాన్ని ఉ తేజం చయడంలో సేవాసంస్థ లకు తమ సహాయ 

సహకారాన్ని అందించటం. 

(పణాళిక స్వచ్చంద సేవాసంస్థలకు శిటాయించిన 
య 

[గాంట్ల మొత్తం రూ. లతలు 

1. _ చుదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక ఉక 

2. ెంథో పంచవర్ష ప్రణాళిక 250.00 

కి, మూశో పంచవర్ష (ప్రణాళిక 1200.00 

4,  నోెకే (పణాళీక (1966-67) 71.00 

రు. వార్షిక ప్రణాళిక (1967-69) 60.00 

6. వార్భిక (పణాళిక (1968-69). 72,00 FF 

7. నాలుగో పంచవర్ష ప్రణాళిక 600.00 

| 
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ఆర్య సవరాజం౦ 

ఇది ఒక మతపరమైన స్వచ్చంద సేవా సంస్థ, దీనిని స్వామి 

దయానంద సరస్వతి అనే ఆయన 1రి75 వ సంవత్సరంలో బొంబాయి 

నగరంలో స్టాపీంచ గాడు, 

స్వామి దయానంద సరస్వతి అసలు చేరు మూలశంకరుడు, 

ఇతడు 1824 వ సంవత్సరంలో గుజరాత్ లోని కఠియవారు [పాంతంలో 

“తంకారా”” [గామంలో న్త్ర్రియ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మిం. 

చాడు, శివాలయంలో శివర్శాతి రోజున ఒక ఎలుక శివుని విగహం 

మాద పరుగౌతుతూ ఆ వ్మిగహాన్ని మలినపరచటం విషయము తండి 

నుంచి తనకు సరయెన సమాధానం రాకపోవటం, తన కనిష్ట సోదరి. 

తనకు గురుతులు డే న వెదతం!డి చనిపోవటం మొదలె న సన్ని వేశాలు 

అతని హృదయంలో చేరదని ముద వేయడంతో, విగ్రహారాధన 

మోజుతగ్గి మానవ బాధా విమోచనామాన్చాల న న్వెమెంచ సంకల్సిం 

చాడు. పివాహంవై మక్కు-వజూపక, ఇల్లు 'వదలిపెట్టి » 18 సంవత్సరాల 

పాటు సత్యాన్వేషణలో జీవితాన్ని గడిపాడు. అనేక పడేశాలు సంద 

రించాడు. నాధువులను, పండితులను చాలామందిని కలుసుకున్నాడు, 

చివరకు పరమానంద పరమహంస దగ్గరే వేదాంతం నేర్చుకున్నాడు. ఆ 

తరువాతే దక్కన్ స్వామి పూర్ణానందుడు ఈ మూలశంకరునకు 

“దయానంద సరస్వతి” అనే నామకరణం చేశాడు. ఈ. దయానంద 

సరస్వతి విరభానందుడ నే స్వామికి శు కూవచేసి సనాతన ధరా గలను, 

సంస్కృత |[గంభఛాల్లోని సారాంశాన్ని (గహీంచాడు. ఈ విధంగా 

స్వాములను, సన్యాసులను, పండితులను. కలుసుకొని వేదవేదాంగాల 

సావాన్ని (గహించాడు. 

ఆర్యధర్మం హిందూ ధర్మంగా, హిందువులు ఆర్యులుగా (పసిద్ది 

శకెక్క_-టంవల్ల స్వామి దయానంద సరస్వతి తన ఉద్యమానికి “ఆర్య 

సమాజం” అని పేరొ-నడం అన్నివిధాల సమంజసంగా ఉన్నది. స్వామి 

దయానందుని కాలంలో సంఘం దురాచారాలతో, సమస్యలతో ః నిండి 
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ఉంచేది. (పజలు అత్యధిక సంఖ్యలో పరమత బోధకుల [పభావానికి 
లోబడి పాందూూ. మతాన్ని వదులుకొని పరమతాలను స్వీక! రించేవారు. 

అంతేకాక, (పజలు పరమత ప్రాబల్యంత్" కన్ను మిన్ను కొనకుండా అనేక 

దురాగతాలకు పాల్పడేవారు. మత పునరుద్దరణకు, భారతీయ ధర్శ 
రక్షణకు “స్వామి దయానంద?) బద్ధకంకణు డై డే వివిధ స్థాయిలలో కపి 
చేసి సంఘాన్ని సంస్క-కింవాడు. 

నంఘ సంస్కరణకై కృషి 
స్వామి దయానంద సరస్వతి అ నేక్ర సంస్థలను స్థాపించి, తరువాత 

అనుయూయులకు మార్షదర్శకుడై నాడు. (పతీ మానవుడు వ్మిగహారాధన 
చేయటం, మతంప టు భక్తిని చదాపటం, చాలదని, మానవ సేవశే నిజ 
వెన మాధవచేవగా భావించి పజలకు సేవ చేయాలని బోధించాడు. 
అనేక సాంఘీక విము 3 (Social Relief) సంస్థలను, సాంఘిక విద్యా 
సంస్థ లను (5006121 Education Institutions) అనాధల సహాయక. 

థె 

సంస్తలు పనీచేయడానికి చాలామంది స్వచ్చంద కార్యక రృలు ముందుకు 

వచ్చి దయానంధునికి సహాయ పర్టారు. మహమ్ముదీయులను; కై) సృవ, 

న్ు, ఫార్చీ, జై వె న, బె "ద్ద మతాలకు కూడలి అయిన అజ్బీరు పట్టణ 

ములో ఆర్య సమాజం సిద్ది చెందింది. ఆర్య సమాజం అనాధ శరణా 

లయాలు, పారి(శొమిక వర్ - పాపులు, ఉపన్యా స భవనాలు, బాలికా 

పాఠ శాలలు, అన్ని సదుపాయాలుగల ఒక వేదము[దణాలయం ముదల 

యిన' వాటిని నడుపుతున్నది. ఈ విధంగా దయానందుడు అనేక సంస్ల 

సంస్త లను స్థాపించి, పజలకు అనేక విధాలుగా సహాయం చేశాడు. ఈ 

చ 

దర్ లను స్థ వించి వాటిద్వారా సంస్క-రణో ద్యమాన్ని నడిపి సంఘ సంస్క- 

రృగా స్ముపసి 'ద్ధుడెనాడు. 

విద్యా సంస్క రణకై కృషి 

స్వామి యానంద సరస్వతి. నై తిక _అభ్యాత్నిక మతపర మైన 

సంక్నేమ విద్య్వమాత్రమే భారతీయ యువతరానికి పటెష్టమయిన విద్య 

అని నమ్మాడు. యువతరం న్లం ' పటిష్టంగా ఉండి, వారు అన్ని విథా భా 



డ్తీఫ్ భారత బేశంలో సంఘ సంవ్నేమ సేవలు 

అభివృద్ధి చెందాలం పే భగవంతుని సేవమ్మాతమే చాలదని, మానవ సవ 

అత్యంత ముఖ్యమని, తెలియచెప్పాడు. మానవునికి చతుర్విధ ఆ[శయా 

లలో (బహ్ముచ ర్యా. శ్రమం బాలా ముఖ్య మైనదని దయానందుడు 

బోధించాడు. (పతిమానవుడు 7 మొదలు 25 సంవత్సరాల పర్యంతం 

తప్పనిసరిగా (బహ్యచర్యాన్ని అవలంబించి, విద్య నేర్చుకో వాలని వెప్పా డు, 

మానవుడు తనవ్య క్రిగతే స్వచ్చతకు అధిక ప్రాముఖ్యాన్ని ఇచ్చి ధర్యాన్ని 

పాటించాలని, సమాజసేవ చేయాలని, సామాన్నుసుఖాలను అనుభవించ 

వచ్చు కాని విశేషంగా భేగపరాయణులుగా ఉండరాదసీ, ధర్మాన్ని, 
సత్యాన్ని అనలంబించా లేకాని దైవ త్వాన్ని పాటించరాదనీ విద్యార్థులకు 

తరచుగా బోఫ-చేవొడు. 

దయానందుడు తన విద్యా పథకంలో వ్య క్కిగత ఆరోగ్యానికి, 

(వాముభ్యాన్ని ఇచ్చేవాడు, విద్యాబోధన విషయంలో ఉపాధ్యాయునికి, 

విద్యార్థికి అత్యంత సన్నిహిత సంబంధం ఉం+కే, తం డికీ తనయులకు 

మధ్య వుండే సంబంధంవంటిది ఉండి, [పశాంత వాతావరణంలో విద్యా 
బోధన కొొననాగాలని చెప్పాడు. సంస్కృత, హీంద్ భాహలకు 

ప్రాముఖ్యాన్ని ఇచ్చి బోధనాభాషవలుగా వాటిని వెంపొాందింవాలని 
డఈూనందుడు తలచాడు, విజ్ఞాన సముపార్జనకు భారతీయులు ఇతర 
"దేశాలకు స్వేచ్చగా పోవచ్చునని, జ్ఞన్య్యానకు (ప్రపంచంలో ఒక అవథి 
ఏర్పరచకూడవని నొక్కి చెప్పాడు. విద్యా విధానంలో ధనికుడు, 
పెవవాడు, ఉన్నకులంవాడు, అధమకులంవాడు అనే తరతమభేదాలను 
చరాపకూడదనీ, అందయా ఒకేవిధమైన విద్యను 18 సంవత్సరాలపాటు 
నేర్యాలసీ తెలియ జెప్పాడు. విష్యను (పధానంగా రాజ్యాన్ని పాలించే 
(పభుత్వమే [పజలకు అందవేయవలెనని కూడ స్పష్టంగా చెప్పాడు, 

ఆస్స్ఫృశ్వతా నివారణకై కృషి 
స్వామి దయానంద సరస్వతి [పజలలోని అస్పృశ్యతా భావనను 

తొలగించడానికి ఎక్కువగా పాటుపడాడు, వేదకాలంలో _అస్ప ప్రశస్దీతే* | cs 
విగ్రహారాధన లేవని చెప్పాడు. మనిపీ పుటుకనుబటి, వర వంచన ట టల. ణలె ణి 
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వ యం కాదసీ, వా వారి గుణ. కొర స్వభావాలనుబట్టి నిగ్గ యం 

జరగాలనీ "తెలియ జెప్పాడు. వ్యక్తి క్రి సంస్కోర, నిక్షణ, వీలంం ధర్శం ల 

'ఏెటిమోద నే వర్హం ఆధారపడి ఉంటుందని వ్యక్త పరచాడు. శ్వ భత, 

సత్యం, త్యాగం, శాస్త్రవిజ్ఞానం, వేదాద్యయనం మొదలయిన సద్దుణాలు 

చూ దజాతిలో చుట్టినా అ్మగకులంలో (పవేశించడా నికి అప్పుడే అసి 

చెప్పాడు. ఈ సద్గుణాలు లోపి స్తే అగకులంలో వుట్టినా అధమ 

కులానికి ఇందుకాడని తెలియజేశాడు. [పస్తుత కులవ్యవస్థ వుట్టుకను 

బట్టి వర్పడిందికాని వ్య క్కి గతగుణాలనుబట్ట విజ్ఞాన వచే కాలనుబట్టి 

చర్చడింది కాదసి చెప్పాడు. చేదకాలంలో "అస్ప త్రిశేస్టితే లేదని, ప్నిని 

సమాజమే అవసరాన్ని బట్టి కల్పించిందనీ 1 వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఉపని 

మ తులు, మనుస్మృతి, భగవస్తీత మొదలయిన [గంధాలను ఆధారంగా. 

' చేసుకొని దయానందుడు పండిత పామరులకు నచ్చజెప్పి అస్పృశ్యతా 

నిర్ఫూలనకు తీ వంగా (పయత్నించాడు. 

మె? విద్యకై కృషి 

స్వామి, దయానంద సరస్వతి (స్త్రీ న్ చ్యపట్ట అత్యంత ౫ౌరవభా వాన్ని 

పదర్శించాడు. ఆర్యసమాజంలో చాలామంది చ్ర్రులను చేర్చుకొని 

వారికి _ ఉన్నతస్థానాన్నిచ్చి వారిపట్ల పవితఫావాన్ని (పకటించాడు, 

శ్రీల “పరచావ్యవస్థ”ను వదిలి పె పెట్టాలని, ఆడపిల్ల లకు మగపిల్ల లకున్న బ్లు 

సమాన విద్యావ కాశొన్ని అందచేయాలని, 16 సంవత్సేరాల లోపు 

వయస్సు ఉన్న ఆడపిల్ల లకు వివాహాం చేయరాదని, గృహం కి 

ఉన్నతస్థానాన్ని ఇచ్చి గౌరవించాలని ఉపన్యానాలడ్వారా తరచుగా 

బోధించేవాడు. 'మ్రీలకు సంపూర్ణ డాస్యసిమోచనం కావాలని అన్ని. 

రంగాలలోను ఆత సమానావకాశాలు కల్పించాలని పాచ్చుగా 

(పబోధించాడు., వేదకాలంలో స్ర్తీకి ఉన్నతస్థానం ఉండేదని, శ్రీని 

పవిత్రమూ ర్తి రిగా ఆరాధించి గారవించేవారని "స్రీలు పురుషులతో 

సమంగా యజ్ఞ యాగాదులలో. పాల్లో నేవారని. పురుషులతో సమంగా 

_ విద్యార్మన చేసేవారని, అందుకు తగిన ఆధారాలు వేదాలలోను, ఉపని 
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పు త్తులలోను, 3 ఎ్రతులలోను ఉన్నవని (పజలకు నచ్చ జెప్పి శ్రీల 

అభ్యున్నతికి పాటుపడ్డాడు. 

కులవ్యవ్యు నిరర్మాలనకై కృషి. 

కులవ్యవస్థను . అర్థం చేయికొవటంలో మానవునికి విచతణా 
జ్ఞానాన్ని పెంపెందింపజేయటంలో దయానంద సరస్వతి చాలా కృషే 
జరిపాడు. కులమనేది మానవుని స్రుఫకలో వచ్చేది కాదని, అది మనిసీ 

వెనక అంతిర్లత గుణాలు, ఆచరించే ' విధులు, చర్యలు, శీలం ఏటినిబట్లి 
వచ్చేదనీ సంఘంలో క లవ్యవస్థ పూర్తిగా నిర్మూలనం కావాలని గటిగా 
పాదించే వాడు. కులవ్యవస్థ ను గురించి తన భావాలను వ్యావ్వీ చేయజా 

"నికి చేశం నలుమూలల సంచరించి అనేక సభలు, సమావేశాలు జరిపి 
పండిత పామరులను ఒప్పించి కులం శేరిట సంఘంలో జరుగుతున్న అన్యా 
యాలను, అసమానతలను నియ్మూలించడానికి అధికంగా పాటుపళ్డా, 

దయానందుని సమూల సంసష్కరణఫోరణి కులవ్యవస్థా నిర్మూలన వివ 
యంలో మనకు బాగా అవగాహనమనుతున్న ది. ఈ విప్ప వాళ్ళుక 

భావాలవల్త, అభి పాయూాల భేదాలవల్ల, పాందూ సమాజంలో ఎన్నో. 
కలతలు చెలశేగాయి. ఒక క్రొత్త సాంఘిక వ్యవస్థను సృజించే ధ్యేయం 

తోనే స్వామి దయానంద సరస్వతి ఆర్యసమాజాన్ని స్థాపించాడు. 
హిందూ వుతోదరణకె కృష | © రు 

హిందూవుత రతేణ కోసం [(పముఖులై న ఆళ్వారులు, శంకర 
రామానుజ మద్యాచార్యులు ముదలై నవారు హిందూమతంలోని 
వీభిన్న తత్వాలను బోధించి (ప్రజలను తమతమ మతే బోధనలకు తిప్పు 
కొన్నారు. 

పెయానందుడు భారత దేశంలో య) .సృవ' తుహాముడషియ, 
ఫోర్సీ బౌద్ద, డైన మొదలెన మతాల ొబల్యం అధిక మె హీందున్రులూ 

_ అధిక సంఖ్యలో ఇతర కులాలలో చేరడం, మతం శేరి ) సమాజంలో 
అనెక దురాగతాలు సంభవించడం మొదలయిన విపత్య-ర పిసితులను 
చూసి పొందూమతోద్ధరణకు కంకణం కటుకున్నాడు. చేశానికి అమరా ౨ లు 
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ల్యమెన నేవ చేశాడు, దయానందుని మత దృక్పథం అత్యంత అధు 

నాతనమె  సర్యమానవజాతికి ఉపయోగకర మునదిగా విశ్వజన్ నతను 

వొందింది. భారత బేశంలో హూందచూవుతం పాశ్చాత్యుల (పాభవంలో,. 

శీణించిపోయేదశలో ఒక నూతన దృక్పథంతో. పాాందూజూతిని? 

మతాన్ని పరిరవ్నీంచడా నికి, అహోేర్మాతులు పసిచేశాడు. ఇతడు వేదా 

అను పమ్మిత్ర (గ్రంథాలుగా తలచి అవి [పపంచ మానవ కోటిని సముద్ద 

నించజానికి అవతకంచినవని, |పజలు వాణటిలోవుండే ఆదర్శ ధం రాలను 

సత్యాలను తెలుసుకొని వాటికి అనుగుణంగా నడచుకుం శు మానవజాతి 

ఆనంద సౌభాగ్యాలను సాధించి మో యిన్ని పొందవచ్చూనని గొంతె శ్రి 

చాటాడు. ఇతడు వేద వాజ్భయానికి, నూతన వ్యాఖ్య సమకూర్చాడు. 

"వేదాలు, మత, సాంఘిక, అక్షి క రంగాలలో హెచ్చుగా ఉపయోగపడ 

తాయని దేశమంతా తిరిగి [పజలలో (పచారం సాగించినాడు. వేద 

సంస్కృతి హిందువులకు మ్య్మాతమే పరిమితంకాదని, [పపంచ నూన వాళి 

కంతేటి సంబంధించి దినదని వసుధే క కుటుంబ సాపనకు మార్డాలను 

పగలదనీ ఉద్దాటించాడు. "వేదసంస్కృృతి, పపంచ నాగరెక తాబ 

వృ హెచ్చుగా దోహదం చేస్తుందని చాటాడు, హిందూ సంస్క 

తికి, విశ్వఖ్యాతిని అందించి దానిని అంతర్జాతీయ మతంగా తయారు 

చేసిన మేధావిగా దయానందుని పరిగణించడ ౦ జరిగింది 

ఆర్యసమాజ మిషని 

స్వామి వయానంద సరస్వతి అర్యసమాజాన్ని ఒక మిషన్ గా 

నడిపీ తన జీవితాంతం మత [పచారానికి, సంఘ సంస్క-రణకు కృపి 

చేశాడు, ఇతడు అంతన్జాతీయ మతబోధకుడు. సర్వమానవజూతి 
ఉద్ధరణకు ఆర్యసమాజ మిషన్ ఉధ్భపించింది. వేదాలు [పపంచమూానవ 

కోటిని సముద్ధకించడానికి అవతరించాయనీ, భారతీయ విజ్ఞానమంతా 

వాటిలో నే దమిడిఉందసీ దయానందుడు వివరించాడు. ఒక హాందూ 

జాతినికాని, మతొన్ని కాని సముద్ద్గరించటం ఆర్యసమాజ భ్యేయం కావనీ 

(పపంచ మాననాళికంత టికీ (పబ్ ధించి సౌభాగ్యం చేకూర్చ్పడ మే ఆర్య 
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(టి 

ఫించాలని, కులవ్యవస్థను, అంటరానితనాన్ని నిరూ శలించాలసి, బాల్య 

సమాజం లత మసి "చాటాడు. వి: గమహాశాజ నను పూరి గా ని 
ఫా 7 రే 

వివాహాలను విధవా వునరైవావా నిర్భంధనలను. అరికట్టాలని, నుొభా 

దారాలను ఎదుర్కో. వాలనీ ఆర్యసమాజ మివన్ దారా చేశం నలు 

మూలలకూ [పవదారంచేశాడు. ఇతడు తన “సత్యార్థ (పకాశి ” అనే 

[గంథంలో సర్యమా నవజాతి సముద్దర విషయంలో స్వదేశ (పజలు= 

పాశ్చాత్యులు తనకు సమానులేనని' [(పకటించాడు. 

ఆర్యసమాజ స్టాపకుని కృషిలో కొన్ని (పథాన లక్ష్యాలు 

Ll. సత్యాన్ని ప్రేమించడం, అసత్యాన్ని తోసి సివుచ్చడం. 

2. మానవజాతి సేవకు జీవితాన్ని అంకితంచేయడం. 

వ యావ్మత్పపంచ మానవకోటిని పేమించడం మొదలయినవి, 

దయానందుడు సంస్కృత ఫాందీభాషలలో అనేక గంఛాలనూ 

రచించాడు. వాటిలో ముఖ్యమైనవి సత్యార్థ (పకాళ్ బుగ్వేద 

యజు ర్వేడాల వ్యాఖ్యానం వేదాంగపకాళ్ , సంస్కల్భతే వాక్య (ప్రబోధమ్ 

మ్హముదలయినవి, 

మానవజాతికి మరపురాని సంజేశాలు అందించి నె దిక వాజ్బు 

యాన్ని కూలంకపుంగా ఆవగాహన చేసుకోవటంలో అ(గగణ్యుడై డన 

దయానందుడు 1888, అక్టోబరు 20వ శేదీన కీర్తి శేషుడై నాడు. 

రై కై9స్త స్తవ మిషనరీలు 

ఇపికూడ్ మతపర మైన స్వచ్చంద సే అవా సంస్థలు, భారతి జేశంలో 

క్రేత్రలిక్ చర్చ, దాబా సెంటు చర్చి, మెతడిస్ట్ చర్చి. తదితర డ్ సవ 

దేవాలయాలు వాటికి చెందన విపనకీలు, కస సృవ్రులకు, తదితరులకు 

సాంఘిక నం షేము శే సేవలూ. చేయట్లులో ప్రసిద్ధమైనవి. 
ఒవ్ 

యె సుకిస్తు జీవితం అతని బో నయ ఈ శేవాచర్యలకు య్ాప్పపో 

పోశాయి. ఏసుక్రీస్తు తన జీవితప పర్యంతం మానవసేవ చేసి (పపంచానికి 

మార్త దర్శకుడే నాడు. అనేక శతాభ్రాల తరబడి సాంఫింక సంత్నేమానికి, 

. మానవజాతి సముజ్ఞరణకు దుఃఖనివారణం, బానిసత్వ నివారణను, 
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అంటరానితనాన్ని ఎదురొ[నడాని నికి మానవజాతిలో సౌభ్రాతృత్వాన్ని. 

చెంపొందించడానికి. క్రైస్తవ మిషనరీలు ఎంతో దోహదం చేశాయి. 

మానవ నిధులలో గొరవం చూపడం, దరిదులు. దుఃఖతులు, పీడితులు, 

అయిన వారి సె సాను ఘూతెనిచూవి స్ వాెదుఃఖాన్ని పోనొట్టడం మొదలై న 

అనేక. ' విషయములలో చస ఏవ మిషనరీలు  బహుముఖి చేవలను 

అందిస్తూన్నాయి. | 

| క్రైస్తవ బుషనరీలు భారత బేశంలో కొత్తగా ఆ మిషను 

స్థాపించిన వెనుక బడినవశ్లాల [పాంతంలోను, ఫొదకీలు ఉండే పేటలలో 

ఓక పాఠశాల ఆరోగ్య శకేందం, అనాధ శరణాలయాలు నెలకొని 

ఉంటాయి. మరెకొన్ని కేం దాలభో బలహీనులు, వికలాంగులు, కుష్టు 

రోగులు, వృద్ధులు ఉండటానికి గృహాలను ఏర్పరు స్తున్నాయి. 

కై? స్తవ విషనరిల పుట్టు పూర్వోత్తరాలు 
భారత ేశంలో త్రై సృవ దేవాలయంను (క్రీస్తుశకం ర్ వ 

శతాబ్దంలో కిర్రథ రాష్ట్రంలో మొట్ట మొదట స్థాపించారు. డ్రై సృనులు 

తక్కిన ప్రజలు మొత్తం ధనాన్ని పోగుచేసి సంఘ అవసరాలకు 

వినియోగించే వారు. ధనికులు కట్టించిన రహదారి గృహాలలో పేద 

(పయాతేకులకు ఉచితంగా అహార సౌకర్యాలు అంద చేసేవారు. 

(పస్తుతం ఉన్న శేతలిక్ సాంఘిక సండ్నమ సంస్థలు 16వ 

వత్రాబంలో ఆరంభ మెనవి, వోక్చుగీసువారు [క్ర1శ। 1516 సం||లో 

“వుబేరాకర్చి యో?” అనే బహుశార్ద సాధక సంస్థను వీదలకు, రోగు 

లకు, అనాధ లకు, ఫ్రై దీలకు సహాయం చేయటానికిగాను స్థపంచారు. 

ఈ సంస్లచేసే కృపి. తక్కిన పోర్చుగీసు నివాస |పాంతాలకు పాకింది. 
12) 

ఇప్పటికి గోవాలో. ఈ సంస్థ కడు ఉత్సాహంతో పని చేస్తోంది. నోవా 

“విజరికిర్టి యో” శెండు (పథాన _వైద్యళాలలను, ఒకే కుష్టురోగ 

శేంజాన్ని, మానసిక రోగుల నె నై ద్యశాలలను 1526-1527 సం॥ల 

మధ్య కాలంలో ఖం నడువుతున్నది. బాలల సంత్నేమానికి కూడ 

ఈ సంస్థ ఎంతో కృప చేస్తున్నది. _ప్రజలుఇశ్చేో విరాళాలు, పోర్చుగీసు 
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మనదేశంలోని ఆంగ్రేయుల పరిపాలన కాలంలో మన (పజల 

సంక్నేమాన్ని నిర్లక్యుం చేశారు. అటువంటి సందర్భంలో శై) స్తవ 
మిషనకలు, వృగ్ధులు, బలహీనులు, కు ష్టురోగులు మొదలై న [గాొమాణ ' 

(పజలక డిస్పెన్సరీలు సాపించి చేశమంతటా ఇంగ్నీమ విద్యను (ప్రవేశ 

వెట్లారు.. పాశ్చాత్య నాగరికతా |పభావంవల్ల అన్ని రంగాలలోను 

భారత "దేశంలో పరిణామం బయలు దేరింది. సాంఘీక సంవేవమ రంగంలో 

పూడ కొ  త్తపోకడలతో శాస్త్రీయ దృక్పధాన్ని అలవరచుకోవటం జరి 

గింది. దీనికి శ వాస సవ మిషనరీల కప్ ఎం జే అనా ఉన్నది. 

. విద్య _ నె నెద్యం, ధర్భసంస్థలు, సహాయక సేవ, సంఘ సంస్క రణ, 

సాంఘిక, ఆర్థ్క కార్యక్రమాలు, సాంఘీక సంవ్నేవు కృషిలో నక్ష ఇం 

మొదలైన రంగాలలో కె వస్త సవ మిషనరీలు ఎంతో క్. చేస స్తున్నాయి, 

విద్యారంగంలో కృషి 

19 వ శ తాబినుంచి క్రైస్తవ మిషనరీలు విద్యారంగంలో (౩ పవేకించి 

వివిధస్థాయిలలో “విశేవశ్చపి చేస్తున్నారు. మిషనరీలు నడుపుతున్న. 

పాఠశాలలు మనదేశంలో ఎంతో చేరొందాయి. 

భారతదేశ శేతలిక్ డైరక్టరీ 1962 సం[లో వెల్లడించిన 
సత్యాలను అనుసరించి 4,229 శీతలిక్ పాఠశాలలు అందులో 9,20,809 

ఏద్యాష్థలు ఉన్నట్లు తెలు స్తున్నది. ఈ విద్యార్థులు వేరువేరు కులాలకు, 

మతాలకు చెందినవారు, 5, 6 లకుల ఆదిమజాలి (పజలను విద్యా 

వంతులుగా చేయటం జరిగింది. “వేటా నాగపూర్” తదితర తూర్పు 

[(పాంతాలణలో | పాథమిక్ పాఠశాలలను స్తావించారు. |ప్రపథమంగా 1918 

సం॥లో ఉన్నత పాఠశాలను, 1963-67 సం॥లో ఒక కళాశాలను కూడ 

స్థాపించారు. ఈ |పాంతంలో అత్యధిక వి ద్యాస్థలు ఆదిమనాసులు. 

హైసూూక్ళు 'శ్రీ2, మధ్యమిక పాఠశాలలు 1ల9, (పాథమిక పాఠశాలలు 

809 స్థాపించి మిషనరీలు తమ ఆధీనంలో ఉంచుకొని నడుపుతున్నారు. 

pr 
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వున బేశంలో ప్రాజె సెంటు చర్చికూడా, విద్యా వ్యా సీకో సం 

హెచ్చుగా కృృషిచే స్తున్నాయి. 6ర్చిక్రయం కా చి 1793 సం॥లో భారత 

దేశానికి రావటంతో త్త స్తవ మిషనరీ జీవితంలో ఒక కొ _త్రిమలువు 

పారంభ మైంది. విద్యకు సంబంధించిన విషయాలతోపాటు కా బ్ర? 

ఒక ముదణాలయంకూడ స్థాపించారు. (వాశెసెంటు కై వ్ర సృవమిషనరిలు, 

భారత దేశమంతటా అనేక కళాశాలలను, పాఠశాలలను స్థాపించి నడుపు 

తున్నారు. (స్రీ విద్య విషయంలో “మిసన్ ఏల్పన్ ” పండిత రమా 

చాయి మొదలై నవారు సమాజంలో పచారం చేసి స్రీలు విద్యా 

భ్యాసం చేయటానికి (పోత్చాహం కలిగించారు. 

 సాంశేతిక వృ లెలిక్షణా విద్యలను అ నేక సంస్టలద్యారా అంద 

చేయటం జరుగుతున్నది. (ప్రజలకు ఏ్ స్థాయికి ఆ స్థాయిలోనే శాస నయ 

పద్దతులలో శీక్షణనిచ్చినట్ల యితే మరి వారి సం|పచాయ వృత్తు తులలో 

ప్రవేశం కలుగుతుంది. అని భావించారు. సాంశేతిక పాఠ శాలలను 

దేశం నలుమరాలల స్థాపించి పలుర కాల కోర్సులను (పజలకు అండ 

జే స్తున్నారు. కొచ్చిన్, హౌ పఇాదరా బాద్, మసూర్ ౩ తికువేన్ కూర్, 

తమిళనాడు, బెంగుళూరు, బొంబాయి కలక లా, మొదలై న పెద్ద 

నగరాలలో పలురకాలై న యువకులకు శిమణ ఇ స్తున్నారు. 

వైద్యరంగంలొ కృష 

 మనచేశంలో శేతలిక్ చర్చి చక్కని వైద్యసదుపాయాలను 

అందే స్తున్నది. 1962 సం॥ లెక్క-ల [పకారం వై వైద్యశాలలు. 

నెద్యశాలలు 6.151 

నైద్యశాలలో చేర్పుకొన్న రోగులు. 1,89,239 

బయటిరోగులు 14,19,782 

పట్టభదులైన నరులు. 199 

మతానికి. చెందిన డాక్టర్లు 25 

మతసంబుధమయిన పట్టభ్యదులై న నర్చులు _లై9ఫ్ 
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వైద్యరంగంలో మంగుళూరులోని శేనన్ గుడిలోని ఫాదర్ 

ముల్లర్ ధర్భసంస్థ మార్త ద ర దర్శక మైందిగా చేరొందింది. ఈ సంస్థ కుహు 

రోగుల చె వ్ ద్య శాల, శాలల సంవెమ', వార్డు, పోోమియోపతి" చదల 

డిస్పెన్సరీ, కస్తుచకిత్స, సాధారణ వైద్యం: ప్రసూతి, టి టి.బి, వార్డులు 

మొదలై నవి నడునుతున్నవి. 
ద్రొఇసైంటు కై కస్త సవ మతేస్థులు లు కూడ మంచి వె వైద్య సేవలను 

అంది సున్నారు. లండన' మిషనరీ సంఘం చాల చేరొందింది. సూడార్ 

(SUuda7) కుటుంబం 1819 నుంచి నెద్వనే నేవ చేస్తున్నది. మిషనరీ 

వ్యవస్థలు | వసిద్ధి చెందిన ఆనేక నె వైద్య క భాశాలలను స్థాపించి యువ 

డార్ట్ రను చేశ సేవకు అంది సున్నాయి. శితిలిక్లు 1961 సం॥లో 807 

మంది నర్సులకు EER ఇచ్చినట్లు తేలు సున్నది. పీకు 15 కుష్టురోగాల 

చికిత్స్చాలయాలను, కొన్ని గృహాలను నడువుతున్నారు. 1955 సం॥లో 

తమిళనాడులోని *వుదురాంతకం” తాలూకాలోని పోలంపక్కా-మ్”’ 

కుష్టురోగ నినారణా "శేం దాన్ని జ్ఞాసంచారు. ఇది చేశమంతటిలోను 

(ప్రసిద్ధికెక్కిన వెద్ద కేందం. $ సం॥లు గడువకుండానే 52 చికిత్సా 

కేం(దాలను సావించి : క వేలమంది రోగులను పఠీశ్నీంచి 18 వేలమందికి 

చికిత్స చేయటం జపెగింది. ఈ కుష్టురొ గ సహాయక విషయంలో అంతే 

వాతీయ కుష్టున మిషన్ 1874 సం॥[లో స్థాపించారు. ఈ అంతర్జాతీయ 

మిషన్ వివిధ దేశాలలో ఉన్న కుష్టు రోగ శేం[దాలకు ఆర్థిక సహాయం 

అంద జేస్తూ ఉంటుంది. 1972 నాటికి మన దేశంలో 52 ED స్తవ కుష్టు 

నో నివాదణ శకేం| దాలు ఉన్నాయి, ఆంధ (పదేశ్ లో 5, తమిళ 

నాడులో 7, మధ్య, పబేశ్ లో 6, మహారాష ష్రలో రృ బెంగుళూరులో 

ర, బీహోర్ లో 4, 'ఉ త్తరప్ర దేశే లో 4, ఉతర పశ్చిమ [పాంతాలలో 

4, అస్సాంలో లి, శేరళలో 2, మసూర్లో 2, బజఒరిస్సాలో 2 

ఉన్నాయి. 

ఎ) సృవ సంస్థలు (పజార్ తోగ్యం కోసం వె లట్ (ప్రా జెస్టులను 

ఎన్నింటినో స్థాపించినాయి. బాలల సంరక్షణ, ప్రసవ పూర్వ, _పసవా 

నంతర. మార్పు సంరక్షణ, నైద్య నర్సింగ్ సేవలు చే స్తున్నాయి. మిష 
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ఛకీలు ప్రజారోగ్య విషయంలో అత్యంత శ్రద్ద వహించి (పజల జీవన 

1పమాణాలను సెంపెండించడాసికి ప్రయత్ని స్త సున్నాయి. మానసిక 

చికత్చా శా న్ర్రరంగాన్ని కూడ అభివృద్ధి పరచారు. మానసిక చికిత్సా 

వైద్యశాల ద్వారా మనిషి. రోగాన్ని" మ్యూతమే నివారించడంగాక, . 

ముర్తం వ్య క్కి వునస్సును ఆత్మను కూడ పరిశీలించి అందుకు తగిన 

వివారశోపాయాలను  కనివెడుతున్నారు, లక్ న్నీ లోని నూర్ మంజిల్ 

నె ద్యశాలలోని డాక్టరు ఇ, సాన జోన్స్ (Dt. E. Stanely Jones) 

మానసిక రోగాలను, నరాల జబ్బులను నివారించి చేకొందాడు. 

ధర్మసంస్థలపరంగా కృషి 

శీధలిక్ ఛారిటీస్ ఇండియా సంస్థ దేశంలో ఉన్న సాంఘిక 

సంశేమ సంస్థలను సమన్వయపరచి అభివృద్ధి చేయడానికి కొన్ని కొ త్త 

పభ కాలను, పా జెక్టులను అమలుపర చడానికి “యత్ని స సున్న వి. ఈ శీధలిక్ 

భారిటీస్ ఇండియా (Chathalic Charities India) అనే సం స్టేను 

శేథలిక్' ఎ సహాయక సంస్థల తోజ్చాటుతో స్థాపించారు. 

భారతదేశంలో కౌ సృవ మిషనరీలు (పజావసరాలను తీర డా 

నికి వైద్య కేం! డాలను స్థాపించి నడపడం మ్మాతిమేకాక్క 642 ధర్భ 
అ సంస్థలను స్థాపించారు. | . 

480 అనాభ్నాశమాలు, 1 శిశు గృహాలు, వికలాంగులకు 

అంధులకు, చెవిటివారికి చ్యుదాన్ అగ స్తేనియన్ సిస్టర్స్ ఇనిస్టిట్యూట్ 3 

వికలాంగులకు రెండు గ గృహాలు, రతః గృహాలు నాలుగు పేవనా 

రయిన వృద్ధులకు 71x గృహోలు ' దిక్కు- లేని వారికి. రెండు గృహాలు 

వర్పరణారు. కిథలిక్ సహాయక "సేవలకు అమెరికా బిషప్పుల సహాయక 

సంస్థలు (పతినిధులుగా వ్యవహరి స్తున్నారు: ఈ సహాయక సంస్థలను 

191వ సంచత్సరములోని, భారత - అమెరికా ఒడంబడిక [కింద 

ఇండియాలో స్థాపించి నడుపుతున్నారు, సహాయక సేవలు హొచ్చుగా 

జతి, మత, కులాల విభేదాలు పాటించకుంజా చేద పజిలక్షు, బాలలకు 

30) 
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ఆరోగ్యాన్ని విషష్పుల సహాయంతో అందే స్మ సుంటారు. శేథలిక్కులు 

తమ సహోయక సేవలుగా 1962 వ సంవత్సరం “వు” నుంచి 1968 

టేల్ ?” వరకు గల మధ్య కాలంలో 200 లతుల రూపాయల ఆహార 

దార్ధాల లను, 70 లక్షల రూపాయల నైద్య సామా ।గీని అందచేశారు. 

సాంఖంక ఆర్థిక కార్య కవరాలం 

(Socio Economie Programme) 
వ్యవసాయాభివృద్ధి పథ కాలు, [గామాణ ని సీటిపారుదల పథకాలు, 

నోళ్ళ చెంపకం, పశుపోవణ, కుటీర పర్మిశమలు, గ్రహ, సామాజి కాళ్ళ 

వృద్ది పథ కాలు, వృ శ్రీవిద్యా వికుణ కార్య క్రమాలు, నుదలయిన 

వాటిని చేప శ్రే మిషవశీలు (పజలకు అన్నివిధాల సహాయపడుతున్నారు. 

మనదేశంలో. సుమామను 50 క్రై స్తవ సహకారస సంఘాలు పనిచే సున్నాయి. 

ఈ సహకార సంఘాలు జాలరులకు, చిన్న రె తులకు, విద్యాధికు లై న 

నిరుద్యోగులకు ఆర్థి కసహాయాన్ని అంద జే స్తున్నాయి. క్రైస్తవ సహకార 

పరపతి యూనియన్ కలక కాలో 1958 వ సంవత్సరంలో స్థావీతమయి 

ఈ మిషనరీ వ్యవస్థలో ఒక కొత్త (ప్రయోగంగా రూవొందిందిం 

ఈ సంస్థ మొట్ట మొదట 40 మంది సభ్యులతో 2000 యాపాయల 

మూాలధేనంతో (పారంభమయి 1971 నాటిక 8000 మంది సభ్యులతో 

10 లతృల రూపాయల మూలధనంతో నడుపుతున్న ది. ఈ సహకార 

సంఘం ఒక నర్సింగ్ హోమ్ను, సహాకార రొశ్చుల తయారీ ప్నశ్రేమను, 

సహకార గృహోలసంఘాన్ని నడుపుతున్నది. ఢేతలిక్ సహకార పరపతి 

సంఘం 1909 వ సంవత్సరంలో రాంచిలో స్థసీత మై వ్యవసా సమాధి 

వృద్ధికి సహాయపడునున్నది. 

సాంఫింక సంకే వు కృషిలో శి నరణ. 

సాంఘిక సంతన. కార్యక మాలు విజయవంతంగా నిర్వహించా 

లంకే. శిక్షణపొందిన సిబ్బంది వాటిని చేపట్టడం ఛాలా అవసరం. 

కూ) లవ 

3సవ చక్చె సొంఫింక సంత్నను కార్యకర్త ర లక ౧ వృ శ్రినిద్యా శిక్షల 
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లెివ్వటం పథాన విషయమని భావి స్తున్నది. (పసిద్ధులెన అవేక మత 

జోధక్రులు, సమాజ సంవేమశా్యస్త్రంలో . విక్షణపొందారు. శ డ్రై సృవుల 

ఆధ్యర్యంలో సాంఘిక సంతేమ రంగంలో కృసిచేసే కార్యక రృలను 

తయూామువేశే సంస్థలు ఈ కింద వెందుపరచిన విధంగా ఎనో స్థాపిత 

యానాయి, 

ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోవల్ సంస్, , నిర్మల్ బకేతన్, బొంబాయి. 

సల్లా మేరీక్ సూ్యూ-ల్ ఆఫ్ సర్వీస్ , మ్యదాసు. 

ది గవియర్ లేబర్ రిలేషన్సు ఇన్ న్ స్టిట్యూట్, జెమ్ కుట్ పూర్. 

. ఇన్ సిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ మై న్పెస్, మ్మదాసు. 

గైవియర్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సర్వీసెస్ + రాంచి, 

లయోలా కాలేజి ఆఫ్ సోవల్ సెన్సెస్, తిరువేయ్యడం, . 

ని కక! సెయింట్ ఫిభోమేనస్ కాలేజి ((గాడ్యుయేట్ వోర్చెన్ ఇన్ 

సోషల్ సర్వీసు) మంగుళూరు. 

శి. ఫాతిమా మాతా చేషనల్ కాలేజి (గ్రాడ్యుయేట్ వ్ర్సెస్ ఇన్ 

సోషల్ సర్వీసెస్) క్వెలన్ . . 

93, ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్. సంక్, సెయింట్ జోసెఫ్ కాలేజి, 

తిరుచునాపల్లి . 

10. ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ సోమల్ వర్కూ. అమరికా వె. ఎమ్.సి. ఎ, 

సహాయంతో నెలకొల్పడం జరిగింది. భారతీయ (YMCA) 1947 

సం॥లో (YMCగ్క్రు నె. ఎమ్. సి. ఎ. [గామాణ పునర్నిర్మాణ 

కృషీ.ని 1896 వ సంకలో చేపట్టింది. యంగ్ (క్రిష్టియన్ వర్కర్స్ 

మూమెంట్ (YCWM) యేజ్ యూనియన్ ల కిందికి శామికులను 

చేర్చి వారికి సేవచేస్తున్నది. ఇంలేకాక సిరియన్ చక్చికూడ _. 

__ చుద్యపానంవన్లి మత్తుముందులవల్ల సంభవించే అపాయాలను 

= ప్రజలకు బోఛి స్తున్నది. 

“పండిత - రమాబాయి, రెవలెన్స్ నారాయణ్ వామసరిలకీ క . 
సాధూ సుందర! పింగ్, వేదనాయగం శామ్యూల్? ఆజిరియన్ విపిన్ 
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చంద స్మూ-ర్, డేనియన్ న్వావుడాస్ , సరేందఫ$వమార్ దతా 

ప్రిషక్ జస్యంత రాన్ చికాంజర్ , ఎ. ఎమ్. కార్కి మొదలయిన వారు 

En) వ మిషనరీ నాయకత్వ నారథ్యాన్ని వహాంచి అంత ర్లాతీయఖ్యాతిని 

పొందిన భారతీయులు. ము తమ పవ్నిత్ర జీవితాలను సవ వింపనకీ 

శృవలకు అంకితం చేశారు. 

రెడ్ (కాస్ 

ఇండియన్ "ఆడ్ కాస్ సంస్థ “బాధలను లేదా బాధపడే వారిని 

తగ్గించాలనే భ్య్వేయంతో వెలిసింది. మానవతా దృక్పథంతో వాూాసిన 

ఖయిలే కెడ్(క్రాస్ పరిధి అవధులు లేనిది. కాని కొన్ని కారణాంత. 

రాలవల్ల ఇదె అంతగా సేవలనందించ లేక పోతున్న ది. ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు 

బాగా స్థిరపడింది. (పమాదాలలోను (6212001665) చిక్కు-లలోను 

చిక్కుకున్న [ప్రజలకు (పభుత్వంవారు అందించే సేవలకు (మద్దతునిస్తూ). 

చేయూతేనిస్తూ, ఒక దాతృత్వ స .స్ట్రగా ఇది తన కృషీని సాగి సున్నది. 

భారత చేశానికున్న (పల్యేక పరెస్థితులవల్ల రెడ్ (కాన్ సంస్థ (పకృతి. 

వె పీత్యాలలోను, క కరువు కాటకాలు, “పేదరికింవంటి విపత్క-ర పరిస్థితు 

లలో చిక్కుకున్న |పజలకు, సేవల నందించడమవుతున్నది. 

భారత కెడ్ కాన్ సంఘాన్ని 1920 సంవత్సరంలో స్థాపించడం 

జరిగింది. ఈ రెడ్ | కాస్ సంఘానికి 'భారత రాష్ట్రపతి అధ్యయ లే వహిస్తు 

న్నారు. 1958 వ సంవత్సరంలో 25 రాష్ట్రాలలోను 812 జిల్లాలలోను 

ఈ సంఫఘం శాఖలను. నెలకొల్పటం జెగింది. రాష్ట్ర జిల్లా శాఖలకు 

గౌరవ కార్యదర్శులు, కార్యక రలు ఉంటారు. 

రెడ్ క్రాస్ సార పదాయాలు (Red Cross - Cenventions) 
చఊనివాలో 1549 అగస్టులో అంతర్జాతీయ రాయ బాొరుల సమూ 

వేశం జరి గింది. ఆ సమావేశానికి 68 రాజ్యాల (పపినిధులు పోజరయి | 

నౌకరు, యుద్దూాసికే బలి అయిన కుటుంబాల 'సండేమం కోసం సాలుగు 

పటిష్టమయిన సంప్రదాయాలను (Conventions) వర్పాటు చేసుకోవ 

డము జరిగింది, ఈ సం పడాయాలు. మానవతా సూూతాల (యదార్థ 



సంఘుసంత్మేమ కార్య'కమాలలో స్వచ్చంద వేవాసంస్థల పాత్ర 469 

సంరూపాన్ని , | పాముఖాంన్సి |పకటిసున్నాయి. ఆధునిక యుద్ద న్యాయ 

శాస్రం విసారంగా అభివృస్థిచెందటానికీ ఈ సం[పదాయాలు దోహదం 

చే సున్నాయి. 421 నిబంధనలతో ఉన్న ఈ నాలుగు సం[పదాయాలకు 

7 ళల ॥ > ( కో న జగ్ 1971 నాటికి 71 రాజ్యాలు కట్టుబడి ఉన్నాయి. భవిష్య తులో (పతీ 

నాగరిక రాజ్యం కూడా ఈ సం|పదాయాలకు కట్టుబడి ఉంటుంవని 

ఆశించవచ్చు. ఈ నాలుగు సృప్రడాయోలను ఈ కింద పొందుపరచటం 
జురిగింది. 
1. “యుదరంగంతో తుతగాతులు, వ్యాధి స్తులు అయిన సె నికుల 

ర్త వావి 

'వాభాసివనారణకు) 

2. “సమ్ముదంలో ' ఓడ బద్దలయినాః ఆయుధ దళాల సభ్యులు కత 

గాతులయినా, వ్యాధి స్తులయినా వారిని ఆ పరిస్థితులనుంచి 

వారి బాధలను నివారణ చేయటం కోసం” 

“యుద్ద ఖె దీలకు సాపేతృమెన ఆదరణ మాపటం కొ సం” 

“యుద్ధకాలంలో పౌరులకు సాపేశత్షమైన రత్షుణ కల్సించడంకోసం”. 

ఈ నాలుగు సం పదాయాలు 1950 వ సంవత్సరం అక్టోబరు 

నెలలో అమలులోకి వచ్చాయి. |పస్తుతం ఈ సపదాయాలను 

యుద్ద న్యాయశాస్త్రంలో (ప్రధాన భాగంగా షిగణి స్తున్నారు. అంతే 

కాకుండా, మానవతా సూూతాలయిన న్యాయం, కరుణ, (పతీ మాన 

వుడు తనతోటి మానవునిపట్ల చూపవలసిన ఆచరణ మొదలయినవి 

పాటించినట్లయితే మానవ నాగరికతకు సార్థకత ఉంటుంది. 
రెడ్ కాస్ సంఘం సెవలు 

__ ఈ సంస్థ 1981 వ సంవత్సరంలో విపత్తి సహాయక (ప్రణాళిక 

(Disaster Relief Plan) (పవేశ వెట్టి అత్యనసర సహాయనిధిని 

(Emergency Relief Fund) స్థాపించినది, బహార్ , శ్వట్టా భూకం: 

పాల సందర్భంలో ఈ సంస్థలోని కార్యక రలు అద్భుత మైన చెవలు 

చేశారు. 194కి వ సంపత్సరంలో సంభవించిన బెంగాల్ మయొూమంలోను, 

_10ట లో దేశ విభజన జరిగిన సందర్భంలోను, పంజాబ్ లో జరిగిన 
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అలజడుల సందర్భంలోను, అధిక [పమాణంలో ఆపత్సహాయక చర్య 

లను ఈ సంస అమలుజకిపీంది. 1950 వ సంవత్సరంలో అస్సాంలో 

సంభవించిన భూకంపం సందర్భంలోను, వరదలలోను కెడ్ [కాన్ సంస్థ 

మందులు, పాలవొడి, ఆహార పదార్థాలు, దుప్పట్లు ముదలయిననాటిని 

అందజేసి అనేక సహాయక చర్యలను పట్టడం జిగింది. అంతేకాక 

19%7వ సంవత్సరంలో మళ్ళీ వివిధ రాష్టా/లలో వరదలు, .టీొమూాలు, 

కలగడంవల్ల ఈ సంస్థ లి.7 మిలియన్ల రూపాయలను సహాయం అంద 

జేసింది. బాలల, మహీళల సండశేమ విషయంలో 700 సంవేము 

[పసూతి శేందాలు పని చే స్తున్నాయి. భారత శెడ్ [కాస్ సంఘం 

బాధలలో , క్రుంగినవారికి చక్కని ఉపశమన సేవలు అందజే స్తున్నది. 
ఈ సంస్థ కుష్టురోగులకు, ' తయరోగులకు, - వికలాంగులకు వై ద్యసదు 

పాయాలను సమకూర్చి చక్క-నిసేవ నంది స్తున్నది. ఈ విధంగా భారత 

దేశ కెడ్ కాన్ సంఘం బహువిధమైన సేవలను చేస్తోంది. 

కాందిశీకుల సంకైము కృషి 
బ్రిటిషు పరిపాలననుంచి బంధవిము క్రి జరిగినవిదప, భారత దేశానికి 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చినవుడు, 1947వ సంవత్సరంలో పాకిస్థాన నుంచి 

కొందిశికులు వెద్దఎ త్తున ఇండియాకు తరలిరావటం జరిగింది. సరిహద్దు 

(పాంతాలలో అల్లర్లు చల రేగటంవల్ల చేశంలతో సంతోభ మేర్చడింది. 

ఈ సందర్భంలో రెడ్ క్రాన్ సంస్థ శాందిళీకుల సహాయకచర్యలు చేయ 
టంలో [పధానప్మాతీ వహించింది. శిక్షుణపొందిన సెయింట్ జూన్ 

సిబ్బంది కాందిళికుల క్యాంపిలలో వె ద్యసహాయాలను అంద జేసింది. 

అంతేకాక కాందిశీకులకు పోవకాహార పదార్థాలను, వస్తా )లను, అందచేసి 

వారికి తాత్కా-లి; వసతి సౌక ర్యాలను సమకూర్చింది. అప్పట్లో (పభుత్వం 
నలఫొల్చిన క్యాంపిలలో కురు వేత క్యాంప్ (పధానంగా చేర్కొన 

దగింది ఈ క్యాంప్లో నురాడులతులకు వె గా ఉన్న కాందిశీకులకు 
వివామం లేకుండా సహాయక సేవలను ' చేశారు. ఈ క్యాంప్లలో, ఈ 
"రెడ్ (కాస్ సంఘం, [పసూతి, బాలల వృద్ధుల సంవేమ సాళ్ల ర్యాలను 

అ. 
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సముకూర్త డానికే నర్సులను, హాల్త్ విజిటర్ల్ణను, ఆయాలను నియమించి 

అనేకవిధాల వారి సంవేమానికి పాటుపడ్డారు. 

తూర్పు పాకిసాన్' నుంచి 1964 'మార్చిలో అల్పసంఖ్యాక సము 

చాయాలకు చెందిన 'శడెలు భారత దేశానికి కాంది5 వికులు గా వచ్చారు. 

కరారి సంక్నేమార్భ ౦ భారత జెడ్ కాస్ సంఘం ప్రత్యే క వైద్య నిపుణుల 

బృందాన్నీ మధ్య పదేశ్ లోని రాయపూర్ క్యాంపులు పంపి వారికి 

చక్క-ని సహాయాన్ని అంద జేసింది. 

1971 వ సంవత్సరంలో పశ్చిమ పాకిసాన్ “సెనిక నియంతల 

శాధలకు తాళ లెక బంగ్లాటిశ (పజలు సుమారు ఒక కోటి మంది కాంది 

శీకులుగా వచ్చి భారత చేశంలో తలదాచుకొన్నారు. అంతేకాకుండా 

పాకిస్తాన్ ఇండియా మాద యుద్ధ (పకటనచేసి భారీ ఎత్తున తలపడిన 

సందర్భంలో శెండు నెస్రుల పోరాటం యుద్ద సెనికులు బాగా నష్ట 

పడ్డారు. చాలామంది తుతగాాత్రు లయినారు. భారత "రెడ్ క్రాన్ సంస 

నెలల తరుబడి ఇండియాలో ఉండిపోయిన కాందిశీకులకు, తతగ్యాతు,. 
అయిన సైనికులకు అత్యద్భుత మైన సహాయక చర్యలను జరిపింది, 

ఇట్లాంటి కాందిశీకుల సంఖ్యను భారత దేశం ఎన్నడూ ఉఊహంచి ఎరగదు, 

ఇంతటి విపత్కర పరిస్థితిని ఎదురో- వడానికి కెడ్ (కాస్ సంఘం వహిం 

చిన చిన పా భారత టే చరిత్రలో మరువరానిది. 

పత్తి సహాయక కార్యాలు (Disaster Relief Works) 
వరదలు, హోమాలు, అగ్నీపనూదాలు మొదలయిన (పకృతి 

చె పకీత్యాల$ు గురి అయిన (పజలకు మ్మాతమే కాకుండా భారతీయ 

రెడ్ కాన్ సంఘ వికలాంగులకు, అనాధ లకు, పోవణశని పే పేద పజలకు 

కూడా తగిన సంవేవు ఊేవలనంది సుంది, ఆనేక బాలల సంశేమ 

శేంద్రాలు, చె నై ద్యశాలలద్యారా, పాఠ శాలలు మొదలయిన వాటి. 

ద్యారా ? బాలల సం షేమానికి పాలపోొడిని' ఆఅందజే స్తున్నాయి. (గత 20 

సంవత్సరాల కాలంలోను ఈ సంఘం క80,00) టన్నుల పాలపొడిని అంద 

జేసింది, సరాసరిన (పతి సంవత్సరం 800 వైద్యశాలలు, డిస్పెన్సరీలు, 
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పాఠ శాలలు, అనాథ శరణాలయాలు మొదలయిన వాటిద్వారా మందు 

లను, ఆహార పదార్షాలను ఆపదలో ఉన్న వారికి అందజేయటం జరుగు 

తున్నది. క్షతగాత్రుల, రోగ స్వ సుల సంరక్షణను | పథాన బాధ్యతగా ఈ 

సంఘం గుర్చి సు స్తున్నది. 

ఆఅంబులెను 1 విభాగం 

సెయింట్ జాన్ అంబులెన్స్ సమితి (St. John Ambulance 
Association) రెడ్ కాన్లోని అంబు లెన్ ఎ విభాగంగా పనిచేస్తూ 
మానవతా దృక్పథంతో చక్క-ని కృషి. చేస్తున్నది. ఈ సమితి లక్ష 
లాది వ్యక్తులకు (పథమ చికిత్స చే స్తున్నది. నర్సింగ్ వృత్తిలో చాలా 
మందికి శిక్షణ ఇ స్తున్నది. అంబులెన్సు దళంలోని సభ్యులందరికీ ఒకే 
రకమైన శిత ఇవ్వటం జరుగుతుంది. వారు (పజలకు యూ ఆాస్టలాల 
లోను, సంతలలోను, బహారంగసమావేశాలలోను, [క్రీడా కేం డాలళోను 

అవసర మైనప్పుడు (పథమ చికిత్స చేస్తారు. శయ, "కేన్సర్ ముదలయిన 

[వమాదకర రోగాలకు ఉచిత వైద్య సదుపాయాలను కలిగించడం 

జరుగుతుంది. 

"రెడ్ కాన్ ఉద్యమం విశ్వజనీన దృక్పథంలో దేశం చె చైతన్య 

వంత మె వరి న్లీణానికి ఎప్పుడూ కృపి చేస్తూనే ఉంటుంది. అందువల్ల 
భారత రెడ్ కాస్ సంఘం దేశంలో అనేక సహాయక కార్యక్రమాలు 
చేపట్టినప్పటి! ఇతర చేశాలు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు సహాయపడటానికి 
ముందంజ వేస్తుంది. 1947 వ సంవత్సరంలో మొదలు పెట్టి ఇప్పటికి 
మొత్తం 6 లక్షల రూపాయల. వరకు ఇ్రతర జేశాలవారికి సహాయం 
చేయడం జరిగింది. 

మానవ సమాజంలో సహాయక్ష .శార్య క్రమాలను చేపట్టి 
నిర్వ రెంచడానిక అంతర్జాతీయ "రెడ్ కాన్ సంస్థలయిన కట్టగా ఆఫ్ 
శకెడ్ కాన్ సామె టీనా (League of. Redcross Societies) 
ఇంటర్నేషనల్ కమిటీ ఆఫ్ ది రెడ్ (కొన్ S (International Commi- 
ttee of the Redoross), నేషనల రెడ్ (క్రాన్. సొోసె టీస్ (National 
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Redcross Societies), స్వచ్చంద సంస్థలు, (పజా 1పభుత్యాలు 

-వెంచయినవాటి సహకారం ఎంతైనా అవసరం, 

సమాజసంతేమ కృషిలో శెడ్న్శాన్ సంఘం ప్యాత అద్వితీయ 

మెంది, (పశంసించదగింది. ఈ సంఘం చేసే సంతకము సేవా కార్య 

క్రమాలు విశ్వవిఖ్యాతి చెంది, విశ్వమానవ కళ్యాణానికి సర్వమానవ 

సౌభాగ్యానికి తోడ్చడుతున్నాయని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు, 

సర్వోదయుం 

సర్వోదయమనె _ పదాన్ని మొట్ట మొదట మహాత్మా గాంధి 

ఉపయోగించాడు. జూన్ రస్కి-న్ [వాసిన “అన్ బు ది లాస్ట్ (॥॥ to 

the 1250) అనే వుస్తకాన్ని “సర్వాదయం” అని వ్యవహరించాడు, 

సర్యాదయం అనే పదం సర్వ ఉదయ అనే రెండు సంస్కృతే పదాల 

నుంచి ఉద్భవించింది. “సర్వ” అంశ అందరు (సమ స్తము) “ఉదయ 

అంశే ఉదయించటం అని అర్థం, కాబట్టి సర్యోదయం అనే పదానికి 

అందరి ఉదయం లేదా అందరి సంత్నేమమని అర్థం. “సర్వేజనాః 

సుఖినోభవంతు”? అనే సంస్కృతే మంగళ వాచకం కూడ సర్యాదయం 

చూలభావాన్ని సూచి స్తున్నది. 
మహాత్ముని తరువాత సర్వోదయ సిద్ధాంతాన్ని వ్యవహారంలో 

పెట్టడానికి హెచ్చుగా తోడ్చడినవాడు ఆచార్య వినోభాభావే. భూదాన 

ఉద్యమంతోపాటు ఈ సర్వోదయాన్ని 'జేశం నలుమూలల (ప్రచారం 

చేసి వ్యాప్తికి పీసుకొనిరావటం జరిగింది. నేడు సస్యోదయమం కే ఒక 

సాంఘిక జీవితతి త్త(౦ంగా మానవహృదయాంతేరాలలో మెలగుచున్న ది, 

ఈ సర్వోదయ కార్య! క్రమాలు సాంఘిక, అర్థిక, రాజకీయ రంగాలను 

పూర్తిగా అవరించాయి. సర్య్వోదయం నేటి సాంఘిక నిర్మాణంలో 

విప్ప వాత్శక మన మార్చును తీసుకురావాలనే ఆశయంతో ఉంది. 

గామోణ స్థాయిలో ఒక కొత్త సాంఘిక వ్యవస్థను (Social Order) 

_ స్థాపించడానికి, (ప్రత్యేకించి సంఘకృషిద్వారా అహింసాత్మక విప్ప వాన్ని 

" తీసుకొనిరావడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది, 
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సర్యూదయాన్ని చారి (తాత్మక దృష్టితో మాసిన టయికే అద్ 

భారతీయ అధ్యాళ్ని త సంపదాయంతో ముడిపడి చాలా సన్నిహిత 

త్వాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు గోచరి స్తుంది. సత్వం అనే పదానికి [(పతిరూపంగా' 

హరిశ్చందుడు, అపాంస అనే పదానికి మూరురూపంగా వసిష్టుడు 
_ ఆదర్శ పురుషులుగా నోచకించడంవల్ల గాంధీమప హోత్నుడు వారిని ఆద: 

ర్భంగా చేసుకొని సత్యం - అహింస అనే పదాలను ఆయుధాలుగా ఉప 
యోాగించి భారత రాజకీయ, ఆర్థి క, సొంఘిక్ష, స్వాతం! త్యాల 'సం 

పాటుపడ్డాడు, బౌద్ధమత స్థ సాపు న గొతమ బుద్దుడు. జైన మలన్యపకం 

డన నుహోవీరుడు అహిరేస -|వతి మానవుని చై నందిన జీవితాలను: 
(క్రైిమబద్ధము చేసేది అని, కారుణ్యం సాంఘిక ధర్మాన్ని. పాలించేది అని 
(పపంచమంతట [పబోధించారు. భారతదేశ చరి [తలో మధ్య యుగం 
లోని ము సి విమ్ మతస్థులు జచైవభ క్తి డాతృత్యం, అభ్యాక్నికం, సోదర 

భావం మొదలై న వాటికి (పాముఖ్యమిచ్చారు. EDR) సవ వుతం కూడా. 

అహింసకు, |పేముకు, చేదల సేవకు, దీనజనుల సేవకు అధిక ప్రాముఖ్యా 
ని స్తుంది, 

సరోదయం అటు సనాతన సర్వమత సంప్రదాయాలను వటం 
అధునాతన జాతీయ మతరహీత మూనవ సెద్దాంతాలను ఆధారంగా 

చేసుకొని ఫ్థ'సితే మైనటువంటిది. సాంఘిక శవ దాని (పధానాశయం. 

అందువల్ల సర్వోదయమం శే సాంఘిక సంతేను చేవ లేదా సాంఘీక 

సంత్నేమ కప్. అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఈ సర్యోదయమనే పదం 

గాంధీ మప ోత్పుడు కొత్తగా సృష్టంచింది కాదు, దీనిని ఆచార్య 
“సమంతభదుడు”? అనే చె జై నమత బోధకుడు క్రీస్తు తరువాత 2వ 
శతాబ్దిలో [నాసిన రచనల న నుంచి తీసుకొనడం జరిగింది. అం లేకాక-ఈ 
సర్ దయ తత్వాన్ని “ఈ శా వా సో ప పనిష త్ర (Ishavasyo 
Panishad), భగవగ్దీత “మొదలయిన భారతీయ నుత క గ్రంథాలు చిత 
కాలం నుంచి (పబోధి స స్తున్నాయి... 

గాంధీ మహాత్ముడు దక్షిణాఫ్రికాలో జాతి కలహోలను, అర్థిక 

వ్య ఆసనాలను, భేదాభిప్రారూలను నిర్మూలించడానికి గాంధీ 
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హెచ్చుగా కృషీ. చేశాడు. గాంధీ దశ్నీణాఫికాలో ఉండగా 1904 వ 

సంవత్సరంలో రస్కిన్ పండితుడు [వ్రాసిన “అన టుది వాన్స్ ౫ వుస్త 

శాన్ని చదవటం, తటస్థించింది. ఆ పుస్తకం గాంధీ హృదయానికి 

గాఢంగా హ త్తుకున్నది. తన జీవితాన్ని పుస్తకంలో ఉన్నత ఆదర్భా 

అకు అనుగుణంగా మార్చుకోవాలని దృణ సంకల్పం కళిగింది. ఆ పుస 

కంలోని బోధనలను గాంధీ చక్కగా అవగాహన చేసుకున్నాడు. 

మొట్టమొదట తనను బాగా ఆకర్షించిన (పబోధమేమిటంకే “ఒక 

వ్యక్తి మంచి అనేది అందరి మంచితనం మోద ఆభారపడి ఉంటుంది.” 

అందువల్ల నే గాంధీ “ఆన్ టు ది వాస్ట్” అనే వుస్త కాన్ని గుజరాత్ లో 

[వాసి సర్వొాదయమునే నామకరణం వేయటం జరగింది. 

"రెండో (పబోధమేమిటంకే - “ఒక న్యాయవాది చేసే కృషి. 

ఎంత విలువైందో ఒక తురకుడు చేసే కృపి. కూడ అంతే విలునై నది. 

వారిద్దరికి ఒకే రకమైన జీవితాదర్శంతో తమ కృషి మాద తాము 

జీవించే హక్కు-. ఉంటుంది, 

మూడో |పబోధం లా భూమిదున్నే రైతు. చేతివృ తులవై 

ఆభారపజేవాడుకూడా ఒ శేరక మైన [శమజీవులకిందికి వస్తారు. అందరూ 

సంతోషంగా ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థించడం మాతమే కాదని, 

న్యాయ, 3 సమానతలమీాద, ఆధారపడి స్థాపించిన సంఘాన్ని సృష్టించడం 

ప్రతిఒక్కరి. క ర వ్యం "కావాలనీ (ప్రబోధించాడు. 

మహాత్మాగాంధీ దశ్షీణాఫికాలోని “ఫోనికు” {Phoenix) 

స్థావరంలో ఆన్ టు ది వాన్ట్ వుస్తకంలో ఉన్న కావాలను. ఆచరణ 

లోనికి తీస సుకొనిరావటం జరగింది. గాంధీజీ దవీణాఫికాలో ఉండగానే 

సర్వోదయ త త్వానిక్క రూపాన్ని ; సృష్టించాడు. 

గాంది శకంతో సర్వోదయ. ౦ 

దశ్నీణాఫ్రికానుంచి 1915 వ సంవత్సరంలో భారత జేశానిక వచ్చిన 

తరువాత సాంఘీక సంవేమకృషీకి హాచ్చుశకాలాన్ని వెచ్చించేవాడు- 

_. కొంతకాలం “సర్వెంట్స్ అఫ్ ఇండియా సొపై టిలో చేరి కొద్దికాలం 
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లోనే ఆ సంఘంనుంచి బయటకువచ్చి, 19:0 సం1లో సత్యా అహాంసలూ 

సత్యాాగహం అనే అఆఅయుభాలతో భారత స్వాతంత్ర్య రంగంలోనికి 

దుమికాడు  సొామూహాక, సమాజ స మైక్యతలకు అధ్ధిక్ర (పాధాన్యత 

ఇచ్చి. జాతి, ' మత, కుల, విభేదాలుకాని, త్ర పురుష విచక్ణగాని 

లేకుండా అందరూ సంభంలో సమానమనే సమురసభా నాన్ని చెంపాం 

దింపచేశాడు. అస్పృశ్యత నివారణ, మద్యపాన నిషేధం, మొదలైన 

సాంఘిక సమస్యల నియ్మూలనానికి హెచ్చుగా కృపీచేళాడు. [గామాణ 

. పర్మిశములు, గ్రామ పారిళుద్ధ థ్? 'జిసిక్ విద్య శ్ర విద్య, త్రీ స్యాతం(త్ర్యం 

మొదలై న విషయాలకు అధిక పాధాన్యంఇచ్చి పొటుపడ్డాడు, పారిశ్రామిక 

కూలీల సంవేదూనికి, కుష్టు, గుడ్డి, వికలాంగుల గీకజనుల మొదలైన 

నారి సంతేమానికీ అధికమైన కృషిచేశాడు. ఈ విధంగా సంభఘుసండేమ 
కృ నిదింతేము గాంధి మహాత్ముడు “ఆల్ ఇండియా స్పిన్నర్; 

అసోసియేవ.న్ ౫ “అఖిలభారత హారిజన సేవా సంఘం”, “హెిందుస్థాసి 

[వపచారనభ"” “అఖిలభారత గో సేవాసంఘం? మొదలైన సంస్థలను 

స్థాపించి ఎన్నో స్వచ్చంద సంతేమ కార్యక ర్త లను తయారుచేశాడు. 
వేమ కృషికి నిస్వార్థ స్వచ్చంద సం శమ కార్యక రల 

అవసరం ఎంతఅయినా ఉందని (పబోధించాడు, "దేశంలో అట్టడుగున 

ఉన్న "వెనుక బడిన జాతుల వునన్ని ర్మాణం జరిగిననా డే భారత దేశం 

స్వతం(త స్వరాజ్యం సాధించగలుగుతుందని ఉద్చోధించాడు. 

సమాజ సం 

వినోబాభావే శకంలో సర్వోధయఃం. 
భూదాన, [గామదాన ఉద్యమాలు వలా 

గాంధిమహోళ్ళుని అస్తమయ అనంతరం 1948 వ సంవత్సరంలో 
మహోత్ఫుని మహదాశయాలవై [ప్రగాఢ విశ్వాసం. గలవారందరూ . కలిసి 
రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా “సరో్యోదయ సమాజం” అనే ఒక 

సంస్థను స్టోపీంచడం జరగింది. అజలభారత సర్వ సేవాసంఘం (Akkil 

Bharat Sarva Seva ఏ2ngh)అశే మరొక సంస్థను స్థాపించి, గాంధీజీ 
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భ్ఞపించిన సంస్థలన్నింటిని ఈ సంస్థలో కలిపీ దానిని ఏకెక సమాజ 

సంవ్నేమ శే సవా సంస్థగా ఏర్పరిచారు. 

చారి తాత్మక ఎక మైన ఈ భూదాన ఉద్యమాన్ని ఆచార్య విన్భా 

భావే తే 15-4-1951 న ఆం[ధ్రపదేశ్ లోఉన్న శివరాంపల్లిలో (పారం 
భించారు. ఆం(ధ| పదశ్ లోని నల్గొండ జిల్లాలలోని పోచంపల్లి [గ్రామం 

ఈ ఉద్యమానికి వుట్టినిబ్లు, 

భూదాన ద్యవుంవల్ల సేకరించిన భూవంల వివరాలు 

(31 వార్చి, 1064 వరకు) 

సేకరించిన పంచిపెట్టిన ఉపయోగించె. పంచఒలసని 

రాష్ట్రం పరిమాణం భూమి (ప్రమాణం భూమ్ 
(ఎకరాలు) పరిమాణం (unit for use) (ఎకరాలు) 

(ఎకరాలు) (ఎకరాలు) 

అస్సాం 11,985 265 — 11670 

ఆం[ధ[వజేశ్ 251951 82,111 84810 85,580 
ఉత్క-లరాహం 1,57,460 51102 11,221 95,1837 

కేరళ | 26,298 5,774 7,999 12,520 

తమిళనాడు 80,488 21,519 ఆ... 58914 

ఢీ. 800 180 120 _ 
పంజాబ్ 14,789 8,601 8880 7,758 

గుజరాత్ 1,08,580 50,984 57,994 24,552 

మహారాష్ట్ర 1,50,894 1,02,912 84,797 18,885 

మధ్యప్రదేశ్ 404662 1,89,988 1,46,087 18587 

కర్తాటక 97,086 8,128 ర్ శ్రి 16,910 

"బెంగాల్ 12,887 లి,825 8,246 686 



478 . భారత జేశంలో సంఘ సంకేమ సేవలు 

- ఉం 

రాస్ట్రం పరిమాణం భూమీ (ప్రమాణం భూమి 

(ఎకరాలు) పరిమాణం (unit for use) (ఎకరాలు) 

| (ఎకరాలు) (ఎకరాలు 

ఫీహోర్ 21,82,772 2,77,660 10,46,882 8,08,780 

రాజస్థాన్ 4,850,487 97,774 91,874 2.41,289 

[ప్రదేశ్ . 
జమ్ము మరియు 5 5 pen అలు 

కాళ్ట్మీర్ 

42,97,475 10,50,240 14,87,786 17,90,815 

1952-58 సంవత్సర మధ్య కాలములో భూదానోద్యమ 
(ప్రాబల్యం [గామ దాన ఉద్యమం (౮202621 Movement) కూడ 
ఆవిర్భవించింది. గాంధి [పబోధించిన భూమి ఆస్తి కూడ ధర ఎక రృృత్య 
సిద్ధాంతానికి (Theroy of Trusteeship) భూదాన, [గామదడాన 
ఉద్యమాలను గామోణ సమాజంలో విప్ప వాత్శక చర్యలు గా పకిగ 
ణించడం జరిగింది. '[గామదాన ఆద్యమానికి 1965 సంవత్సరం నాటికి 
8,000 |గామాలను దానంగా ఇచ్చినట్లు తెలు స్తుంది. భూదాన, [గామ 
దాన ఉద్యమాలతో శేక్షరించిన భూములను వ్యక్తిగత ఆధీనం నుంచి 
[గామసభకు అందజేయటం జరుగుతున్న ది, (గామదాన ఉద్యమంతో 
|గామాలలో సంపూర్ణ సయం పరిపాలన అంశేు [గావు స్వరాజ్యాన్ని 
్థసించడం జరుగుతున్నని, (గామస్థులందరూ స్వయం పోపుకంగా 
ఉంటూ - విద్య, అరోగ్యం, పారిళుద్ద రం, నెద్యం న్యాయ సంర 
“మొదలై న సమస్యలను తమంతట తామే పరిహ్క_-కించుకుంటు -- న. 
(౧ామోాణ పరి శములను, ఖాదీ ఉద్యమాన్ని (పోత్సహించి (గామంలో 

_ _ నిరుదొ సగ సమస్యను లేకుండా చేసారు. 
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సర్వోదయ ఉద్యమం (పారంభంలో భూ సమస్యను శోహ్ముడం 

జరెగింది, హృదయ పరివర్హన పై ఈ సమస్యా ప పపెప్కా-రం అభార పడ్ 

ఉండి. భూదానం ఇందుకు మార్గం. ఇది సాధించడానికి “శాంతిసేన్ో 

(పారంభఖంచారు. కుల, ముత, వర్ణ పార్టీలకు ఇందులో స్దానం వేను. 

ఇందులో కార్యక రృలుగా చేరదలచిన భారతీయ, [పపంచ ఆలోచన 

తీరు తెన్నులు తెలిసి ఉండాలి. వివిధ సేవలలో వారికి కక్షుణ ఇవ్యాలి. 

పతీ అయిదు వేల మంది ఒక కార్యక ర్శ ర ఆండా 

అభిలాష, శాంతిమై నికులు తాము ఉండే రాలలో. బ' 'ఛానివారణక 

తోడ్పడాలి. రోగులకు జీవ చేయోలి. సర్వోదయ సాహిత్యం ప 

చేయాలి. ఈ విధంగా చేయడం ద్యారా బాతు (పదల మూ ఫో వయాలల్ 

వోటుచేసుక్ “గలుగుతారు. వారి కుటుంబాలలో వ్య క ద్ద హోమం వ్యవహా 

రించగలుగుతారు. ఇటువంటి చేవలను' కమ్యూనిస్టు వై నాం సోపలిస్టు 

'లెనా హిందువులై నా, శ సృవులు, మహమ్మదీయులై నా సర్వజనులు 

హార్షిస్తారు.. .. 

/ ము త్తం మోద భూదాన, |గామదాన ఉద్యమాలు ఒక ఆవర్శ 

శాంతియుత సాంఘిక వ్యవస్థను (Peaceful Social Order) స్థాపించ 

డానికి దారితీస్తాయని చెప్పడంలో సందేహం శ తేదు. 

పునర్నిర్మాణ కృషి. 

భూదాన. గ్రామదాన ఉద్యమాలు ము త్తం దేశమంతటా 

" వ్యాపి స్తున్నాయి. ఉ త్తరపదేశ్ హమోార్ పూర్ జిల్లాలోని ఓకే 

. (గామం. మహారాష్ట్రలో 
కల్రేన్సి? అనే ామం; తమిళనాడులోని 

“బంట్ల గుండు” అనే: (గామం, ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని కోనాన్తుత జిల్లా 

వోని కొన్ని (గామాలు, గుజరాత్, రంగుపూర్ (పాంతంలోని కొన్ని 

(గానాలు - ఆదర్శ (గావు. స్వరాజ్, (గామ సంబాలుగా “చేస్టురు 

అయినాయి. ఈ వునర్నిర్మాణ కృషి. రంగంలో (పవేశించి వృ గామాని 

కా|గామం స్వయం ఫోపక త్వాన్ని సంపాదించుకొని పనిచే స్తున్నాయి. 
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wm Re (1 ' దేశంలో శేరద, రాష్ట్రి (పభుత్యాలు కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, 

భూ వాన, (గామడాన ఉద్య మాలకు (వొత్సాహమి స్తున్నాయి. 

మొదటి పంచవర్ష [పణాళిక రిపోర్ట్ తో భూదాన ఉద్యమ 
(పాముఖ్యాన్ని భూమిలేని వ్యవసాయ కూలిలకు ఈ ఉద్యమం కలిగించే 

సదవకాశాలను చేరొ-నటం జరిగింది. మెసూరు రాష్ట్రంలో 1957 వ 

సంవత్సరంలో “యల్ వల్” (61౪81) (గామ దాన సమావేశంతో 
స్వర్షీ యులైన డా! రాజేం[ద| పసాద్ , పండిత నెహూ తదితర దేశ 

నాయకులు పాళ్లూని (గావుదాన, భూదాన ఉద్యమాల పాశ సా వన్ని 

వాటి ఆశయాలను కొనియాడారు. అబే సమావేశంలో జాతీయ సమాజ 
వికాస ఉద్యమం, భూదాన (గామదాన ఉద్యమాలు సన్ని పీత సహా 

కారంతో పనిచేయటం. చాల అవసరమని చేదొ్క-నటం జరిగింది. 

భూదాన మండలాలను (Bhoodan Boards) రాష్ట [ప్రభు 
త్యాలు స్థాపించి భూదాన ఉద్యమంతో పోగుచేసిన భూములను చేద 
(ప్రజలకు పంచిపెట్టడం మొదలయిన పనులను రికార్లుల రూపంలో భద 
పరు స్తున్నారు. అస్సామ్, బెంగాల్, రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర, జఒరిస్పాం,. 
తవిళనాడు మొదలయిన రాష్ట్ర (ప్రభుత్వాలు భూదాన ఉద్యమంలో 
దానం చేసిన భూముల యాజనూన్య హక్కుల వార్పిడిని గురించి 
శాసనాలను కూడ చేశాయి [గామ దాన ఉద్యమ గామాల వునర్ని 
ర్భాణాభివృద్ధిక కేంద రాష్ట్ర (ప్రభుత్వాలు (గాంట్లను, అప్పులకు 

మంజూరు చేస్తున్నాయి. 

సర సదయ వాత 

వినోచాభావే 1958 వ సంవత్సరంలో సమాజంలో అన్ని విధాల 
చెనుకొబడినవారి సంకేముంకోసం ఒక క్రొ త్త పద్దతిని (వవేశవెట్లాడు. 

న. వ దానినే “సర్య్వోదయపాత పద్ధతి? అని అంటారు. ఒక్కక్క. పొతను 
ఆన్ 

(ప్రత ఇంటిలోను ఉంచుతారు. ఈ పాత్రను “సర్వోదయ పాత్రగా 
వ్యవహరిసారు, . 
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ఈ సరోదయ పాలో (పతీ కుటుంబ సభ్యుడు తనకుతోచిన 

చానాన్ని వ స్తురూపంలోగాని, ధనరూపంలోగాని, అందులో ఉంచు 

"తారు (పతీ చలగాని, (పతీ "వారంగాని శాంతి సె నికులు ఆ సకో్టోదయ . 

ప్మాతిలను పోగుచేసి ఆ వచ్చిన ఆదాయాన్ని సర్యోదయ కృషికి 

కునియోాగిసారు,. ఈ పద్దకిని (గామాణ [పాంతాలలో నేగాక, జద్దపెద్ద 

నగరాలలో కూడ అవలంవి స్తున్నారు. అమెరికాలో నడు స్తున్న 

కమ్యూనిటీ ఛెస్టు ఉద్యమం (Community Chest Movement) 

కూడ ఈ సర్వోదయ ఉద్యమంవలె నడు స్తున్నది. 

సాంఫింక నైతిక వార్చులకై సర్వోదయాం కృషి 
ఆచార్య ఐనోబాభావే కాలినడకన భారత "బేశమంతటా పర్యటించి 

సర్వోదయ తత్వాన్ని (ప్రబోధించి ప్రజలలో సాంఘీక నై తిక మార్పులను 

తీసుకొనివచ్చాడు. సర్వోదయ సూత్రాలననుసరించి (ప్రజలలో వ్య కిగత 

సమూహ, సాముదాయిక సమస్యలను నిర్శూలించవచ్చునని భావే 

ఉద్నోదించాడు. 1960 వ సంవత్సరంలో మధ్యపబేశ్ లో వినోభా 

వాదచారియై భూదాన ఉద్యమాన్ని సరో్టదయ సిద్ధాంతాలను (పచారం 

చేశాడు. మధ్యపదేశ్ లోని చంబల్ లోయ బందిపోటు దొంగలకు 

(ప్రసిద్ది. (పభుత్వం పోలీసుదళ సహాయంతో నిర్మూలించ లేని ఈ బంద్ 

పోటు దొంగల సమస్యను నిర్మూూలించడంలొ వినోబా ఒక సరికొ ర్తి 

అహింసాత్మక సర్వోదయ వూగ్దాన్ని అవలంబించి 20 మంది బందిపోటు 

చొంగల మనస్సులను మార్చి వారిని సంఘానికి సహాయపజేటష్టు ఉ తమ 

'ఫొరులుగా తయారుచేశాడు. వీరికి చక్కని వునరావాస సౌక ర్య్రాలను 

కల్పించి, వృ శ్రివిద్యలలో శిక్ష ణల్రచ్చి పని చక్క-ని పౌరులుగా నూనె, 

సంతేము శార్యక రృలకు, (ప్రభుత్వానికి, (ప్రజలకు కనువిష్పు కలిగించి ఒక 

కొత్త మాన్దాన్ని సృష్టించి మార్టవర్శకుడై నాడు. 

జయః పకాక్ నారాయణ కృషి 

(పముఖ సరో్టోదయ నాయకుడే న జయ పాకాశ్ సొరాయణ్" 

1972 సం॥ పృపీయల్ నెలలో మధ్యప్రదేశ్ లోని (ప్రముఖ బందిపోటు 

౧ 
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దొంగల నాయకులను, వారి అనుచరులను మొత్తం 200 మందిని 

సర్వోదయ తత్త ఆశయమాన్లాలను అవలంబించటం ద్యారా మార్చి వేసి 

_ అధునిక భారత దేశ చర్మితకొక నూతన శకాన్ని సృృష్టోంచిన ఘున 

విజయాన్ని సాధించాడు, |పజలు,' ప్రభుత్యం సాధించ లేని మహాీకార్యాన్ని 
సనో్యోదయ నాయకుడై న జయ్య్మపకాళ్ నారాయణ సాధించి చరితాస్ట 

. డయినాడు, 

. : ఈ విధంగా సరోగదయ సిద్ధాంతాలు ఎంతో (పాశసా నన్ని 

కలిగి, సాంఘిక సంస్కరణ ద్య మంలో కూడ మూర్త ర దర్శక కమన పాతను 

వహిస్తాయనడంభో సం బిహంలే లదు. . 

ఆంతర్జాతీయ స్థాయిలో సర్వోదయం 
సర్యోదయ “శత త్తం భారతీములనుం చేశాక ఇంగ్లాండ్ , రహా $ 

అమెరి కావంటి [పసముఖ దేశాల త్ర తత్త్వవేత్త తలనుంచి కూడ [గ్రహించడం 

వల్ల డానికి అంతర్జాతీయ మైన (పపంచ కర సముపొసా ంచింది. ఎందు 

వల్ల నం కే గాంధీజ్ సం దయ సిదాంతాలకు భారతీయ గ్రంథాల 

"కాకుండా రస్కి-న, టాల్ స్టామ్. తోరూ మొదలై న విచేకీలుహాోశయుల 

రచనలను కూడ ఆధారంగా జేసుకొని రూపొందించటం జరిగింది. 

అమరికాలో స్వర్చియ మార్జిన్ లూధర్ కింగ్ అనే (సిద్ద సీ న్నే 

నాయకుడు అనెంంకా సీ గేజాతి పజల సారస త్స హక్కు_లకోసం 

పాటుపక్లాడు,. ఇతడు గాంథమహోత్సుని అహింస, సత్యా గహ, 

సర్వోదయ బోధనలను ఆధారంగా చేసుకొని సీ గోజూతి ఏిమోాచనో 'ద్య 

మాన్ని (బ్రహ్మాండ మై మున స్థాయిలో నడిపాడు, ఈ విధంగా సరో కదయ 

సి ధ్ధాంతాలు అంత న్లాతీయరంగంలోకూడ (పముఖప్మాత వహి స స్తున్నాయి, 

1951-64 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఎంతోమంది పాళ్యా 

త్యులను ఆకరి భాయి. పాశ్చాత్యు, రాయవారులు, రాజనీతి దురంభ 
రులు, ఉన్నతాధికారులు మొదలయిననారే కాకుండా బొగ్టులు, 

జైనులు అహింసా తత్వాన్ని నబిగన (పజలందరూ ఈ ఉద్యమములో 

పాల్లాన్నారు.. ఈ ఉద్యమ [ప్రాశస్త్యాన్ని గురించి, వినోభాభావేను 
గురించి లెన్ జ జా "డెల్ వాస్టో (Lenzadel Vasto) మెనాల్ల్ (గ్రామ్ 
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(Donald Groom) హోలమ్ "ఖున్నిసన్ (Hallam Tennyson) 
జేనియల్ (Daniel) వంటి (ఫెంచి, ఇంగ్లాండ్ , అమెరికా దెశస్థ 

అయిన [పముఖ యాతిలకు పుస్తకాలను |వాశాను, 

నేడు పాళ్చాత్య చేశాలవారు విజ్ఞాన శాస్మాలలోను, రోదసీ 

యాతలలోను, పార్మిశామిక; సాంకేతిక రంగాలలోను అత్యంత ఆధి 

వృద్ధిని సాధించారు. అయినప్పటికిని నేటి మానవుడు శాంతి సౌక ర్యా 

"లశేకాక మానసిక సంతృ ప్పి ఆనందాలకుకూడ దూరమై పోతున్నాడు. 

అందువల్ల పపంచ దేశాలు సర్ శ్యేదయ, సత్వ హింసా | సిద్దాంతాలలోని 

విశ్వజనీన దృక్పధాన్ని ఉత్కృష్టతను అనతికాలంలోనే గుర్తించి 

సర్వోదయ మార్చాన్ని అనుసరిస్తాయనటంలో సందేహం లేదు, 

సర్వోదయ . సంఘ సంక్షవు కృషి 
సర్వోదయం [ప్రజల చొరవను స్వచ్భందంగా పాల్లొనే విధా 

నాన్ని (పోత్సహి స్తు సుంది. సరో సర దయం! " ఉపకార పరాయణ త్యాన్ని 

విశ్వజనినంచేసి సంపద కొందరి వ్యరు కుల. చేతులలోనే శేంచాకృతం 

కావటం సాంఘిక మైన చేరమని చెబుతుంది. సర దయం సత్యేహింసలు, 

నె లీక అధ్యాత్మిక విలువలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ, రాజకీయ రహీత 

మార్షాన్ని. అవలంబిస్తూ సాంఘిక సంవేమ సేవలవల్ల నే సామాజికి 

మానును తీసుకొనివచ్చి సమాజ ఆర్థిక, సాంఘీక పరిస్థితులను 

పూరిగా మార్చివేసి. ఒక. నూతన. సమాజాన్ని నెలకి ాల్వాలని 

ఆశి స్తుంది... | 

నం వదివ మైనా సోడ ఉద్యమంలో శాస్త్రీయ య సంఘసం వేమ 

కృషిత తా గన్ని శా ప్ర్రీయ య సంఘసం తేమకృమిలో స సర్వోదయత శా వ్యు 

సరియైన సందర్భాలలో, తితులలో వొప్పి స్వే కండు శేతాలలోను 

మనం కార్యక్రమాలను చేపట్టగలం. 

“నేను మా కుమారుణ్ణి, మీ కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడను 

మాకు నలుగురు సంతానం ఉంచే నన్ను అయిదవ వాళ్లో బగా భావిం 

భాగం ఇవ్వండి”---లఅని క కొడుకు తం డిని అడుగుతున్నట్లు భూడాతలను 

వినో బాభావే మనస్సు స్పందించేరీతిలో భూదానాన్ని అర్థించేచాడు. 
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